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เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป

พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
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พันธกิจ
1. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
2. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน
3. สรางบริการเพื่อยกระดับสหกรณสมาชิก
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ที่อยู : เลขที่ 115 หมู 5 ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน 
  จ.สุราษฎรธานี 84130
โทรศัพท : 0-7735-1382-3
โทรสาร  : 0-7735-1382 ตอ 107

ที่อยู : เลขที่ 7 หมู 11 ถ.เล่ียงเมือง ต.บึงเนียม อ.เมือง
  จ.ขอนแกน 40000
โทรศัพท : 0-4335-8038 , 08-1717-4599
โทรสาร  : 0-4332-1764

ที่อยู : เลขที่ 161 หมู 8 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง
  จ.เชียงใหม 50130
โทรศัพท : 0-5333-9152 , 08-3553-6367
โทรสาร  : 0-5333-9172

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด

ชุมนมุสหกรณ์เครดติยเูนีย่นแห่งประเทศไทย จาํกัด

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด

สาขาภาคใต

สาขาภาคเหนือ

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สํานักงาน ช.ส.ค.สาขาสํานักงาน ช.ส.ค.สาขา
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ที่อยู :ที่อยู : เลขที่ 40 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เลขที่ 40 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง
  เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240  เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท :โทรศัพท : 0-2372-3062 , 0-2373-0020-1 0-2372-3062 , 0-2373-0020-1
    ตอ 420-427    ตอ 420-427
โทรสาร  :โทรสาร  : 0-2373-1178 0-2373-1178

ที่อยู : เลขที่ 80 หมู 6 ต.สมอพลือ อ.บานลาด
  จ.เพชรบุรี 76150
โทรศัพท : 0-3270-6290-1
โทรสาร  : 0-3270-6291

ที่อยู : เลขที่ 2/15 หมู 8 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง 
  จ.จันทบุรี 22110
โทรศัพท : 0-3944-1941 , 0-3944-3151
โทรสาร  : 0-3944-1941

ที่อยู : เลขที่ 7/1 หมู 11 ถนนเลี่ยงเมือง 
  ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทรศัพท : 09-2254-0664-5
โทรสาร  : 0-4321-0764

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด

สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

สาขาภาคกลางสาขาภาคกลาง

สาขาภาคตะวันออก

สาขาจังหวัดเพชรบุรี
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นายประวัติ  แดงบรรจง  สหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

73  ถ.สุขใจ  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ  77000  โทร 032-611344

นายศุภธีร  อยูวัฒนา  สหกรณจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต

48/1  ถ.ดํารง  ต.ตลาดใหญ  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000  โทร 076-211789 ตอ 1-7

นายอภิเชษฐ  พงศชู  สหกรณจังหวัดระนอง 
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดระนอง  

15  ถ.ลุวัง  ต.เขานิเวศน  อ.เมือง  จ.ระนอง  85000  โทร 077-811490

นายเชาวลิต  เจริญฤทธ์ิ  สหกรณจังหวัดกระบี่
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบ่ี

61  ถ.ศรีตรัง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000  โทร  075-663580

นายไพฑูรย  ชนะชู  สหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 (หลังเกา)
ถ.ดอนนก  ต.มะขามเต้ีย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี  84000  โทร 077-272734

นายธนวิทย  ชูทอง  สหกรณจังหวัดพังงา
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา
18/4  ม.6  ต.นบปริง  อ.เมือง  จ.พังงา  82000   โทร 076-415016

รายนามสหกรณจังหวัดแตละพื้นที่ของ ช.ส.ค.สาขาภาคใต

นายโกญจนาท  มายะการ สหกรณจังหวัดชุมพร 
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร ศาลากลาง จ.ชุมพร (ชั้น 3) 
ถ.ไตรรัตน  ต.นาชะอัง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  โทร 077-504621
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นายนอรดีนเจะแล  สหกรณจังหวัดสงขลา  
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลา
139/27 ม.10 ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 074-550684

นายธนรัฐ  โคจรานนท  สหกรณจังหวัดสตูล
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดสตูล
1  ถ.ภูมีจรดล  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล  91000  โทร 074-740470

นางรอชนานี  สันหมุด  สหกรณจังหวัดปตตานี  
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี
187/31  ถ.ปากน้ํา  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปตตานี  94000  โทร 073-460075

นายชาตรี  เกตุเรน  สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช

103  หมู 11  ต.ทาเรือ  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 โทร  075-324470

นายมนุชาธิป  วรกาญจนานนท  สหกรณจังหวัดยะลา  
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา

21  ถ.วงเวียน 2  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  โทร 073-212539

นายประภาส  มากทอง  สหกรณจังหวัดพัทลุง  
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง
13  ถ.ธรรมจักร  ต.คูหาสวรรค  อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000  โทร  074-614211

นายอภิเชษฐ  พงศชู  สหกรณจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง

10  ถ.พัทลุง  ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000  โทร  075-218562

นายนาวี  หะยีดอเลาะ  สหกรณจังหวัดนราธิวาส  
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ถ.พิชิตบํารุง  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000  โทร 073-511378
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หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
พื้นท่ี ช.ส.ค. สาขาภาคใต

นางปราณี  เย็นบํารุง  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณประจวบคีรีขันธ
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

275 ถ.ปนอนุสรณ  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ  77000 โทร 032-602066

นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิถาวร  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกระบี่
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดกระบ่ี

99/60 ถ.ศรีตรัง ต.กระบ่ีใหญ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 โทร  075-663593

นางปนแกว  เผือกมณี  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพังงา
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดพังงา

93/5 ถ.บริรักษบํารุง ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร 076-412028

นางสาวกฤติยา  นาคบรรพ  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระนอง 
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดระนอง 

15/20 ถ.ทายวัง  ต.เขานิเวศน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร 077-812353

นางรัตนาภรณ  ชัยรัตน  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชุมพร
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดชุมพร 
205/10 หมู 1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร 077-501054

นายสุรพล  เมืองสง  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูเก็ต 
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดภูเก็ต
2/3 ถ.กํานัน ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร 076-241356-7

นายกําสิทธ์ิ  บัวสมุย  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุราษฎรธานี
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี
ซ.ทาทราย ถ.สุราษฎรธานี-พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130 โทร 077-311799
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นางบุญศรี บุญเสง  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดตรัง

81 หมู 3  ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง  92000 โทร 075-218562

นางนันทนีย  จิรสิทธิบัณฑิตย  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสตูล
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสตูล

213 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร 074-711580

นางสิริพร  สมบัติเปยม  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยะลา  
ที่ตั้ง : สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา

36 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร 073-361161

นางจุฑามาศ  เมืองสง  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพัทลุง  
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดพัทลุง

18/2 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร 074-612088

นายไตรรงค  สมเชื้อ  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
171 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร 075-324470

นายเทิดศักด์ิ  สมบัติเปยม  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณปตตานี  
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดปตตานี
196 ถ.สวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 โทร 073-460282

นางเบญจภรณ  ทองแดง  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนราธิวาส  
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนราธิวาส
223 ศูนยราชการบานปลักปลา ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร 073-532125

นางพจนีรมย  รัตนมนตรี  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสงขลา  
ที่ตั้ง : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสงขลา
139/23 ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 074-312178
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563นางเพชรรัตณ  หันพรหมมา
กรรมการดําเนินการ

ร.ต.ชูชาต ิ ศรีสมบัติ
กรรมการดําเนินการ

นายกมลพันธ  ภัทรเวชวงศ
กรรมการดําเนินการ

นายวัยรินทร  ไทยสนธิ
กรรมการดําเนินการ

นายเทวิน  หริ่งระรี่
กรรมการดําเนินการ

ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตติ
กรรมการดําเนินการ

นายสุทธิสิน  อริยะ
กรรมการดําเนินการ

นายธีระเดช  จิตจักร
กรรมการดําเนินการ

นายเกียงเฮง  แซตัง้
กรรมการดําเนินการ

ผศ.อาภากร  มินวงษ
รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 1

นายบุญเลิศ  สีมาวรพงศพันธุ
กรรมการดําเนินการ

นางสาวกฤตยา  ตันตระกูล
กรรมการดําเนินการ

นายจรัล  เอี่ยมสําอางค
ประธานกรรมการดําเนินการ

นายการุณ  พรหมสินชัย
รองประธานกรรมการดาํเนินการคนที่ 2

นางสาวขัตติยา  สําเภาทอง
กรรมการดําเนินการและเลขานุการ

คณะกรรมการดาํเนินการ ชดุที ่41
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

( นายจรัล  เอี่ยมสําอางค )
ประธานกรรมการดําเนินการ

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

  เนื่องในโอกาสวันประชุมใหญสามัญประจําปของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต ผมขอแสดงความยินดี และชื่นชมคณะกรรมการ
ฝายจัดการ อาสาสมัคร และสมาชิกสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนสาขาภาคใต ที่ไดรวมมือ ทุมเททํางานพัฒนา
ขบวนการสหกรณเครดติยเูนีย่น ดวยความมุงมัน่ตามหลกัการ อดุมการณ และวธิกีารสหกรณอยางตอเนือ่ง ทาํใหเกดิ
ความเจรญิกาวหนา รวมถึงการใหความรวมมอืกบัชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จาํกดั ดวยดีเสมอมา
  ตามนโยบายที่ผมไดเสนอตอที่ประชุมใหญเมื่อคราวเขารับตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ
ใน 3 เรื่อง คือ สานงานตอ กองานใหม และใสใจดูแลสมาชิก
   1. สานงานตอในเร่ืองของกฎหมายมาตรา 105/1 ใหประสบความสําเร็จดาํเนินงานองคกรสีขาว  ทาํให
องคกรมคีวามนาเช่ือถอื เปนองคกรทางการเงนิของชมุชน  รวมถงึพฒันาระบบการจดัการภายใน ช.ส.ค. สรางความ
เสมอภาค ลดความเหลื่อมลํ้า
   2. กองานใหมใหเห็นความเปนตัวตนของเครดิตยูเนี่ยน ระลึกถึงผูนํารุนบุกเบิกของ ช.ส.ค. เนน
จิตตารมณ คุณธรรม หลักการของสหกรณ และหลักธรรมาภิบาล
   3. ใสใจดูแลสมาชิก ขจัดความขัดแยงเกาใหหมดไป และไมใหเกิดความขัดแยงใหม  ใหความสําคัญ
ตอสิทธิประโยชนของสมาชิกผูที่เปนเจาของ ช.ส.ค.     
  จะเห็นไดวาในรอบปที่ผานมาสหกรณเครดิตยูเนี่ยนและขบวนการสหกรณ ตองประสบปญหาในเร่ืองกฎ
กระทรวงตาง ๆ ที่สงผลกระทบในการบริหารงานของขบวนการสหกรณ ผมในฐานะประธานกรรมการดําเนินการ
และคณะกรรมการดาํเนนิการชดุท่ี 41 ชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จาํกดั รวมกบัสนันบิาตสหกรณ
แหงประเทศไทย เปนแกนนําในการผลักดันแกไขกฎกระทรวง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก อีกทั้งไดให
นโยบาย ช.ส.ค. สาขา ประชาสมัพนัธ สือ่สาร แจงใหสมาชิกไดรบัทราบในเรือ่งการแกไขปญหาตาง ๆ  ของขบวนการ
สหกรณ รวมถึงไดพบปะผูนํารุนบุกเบิก ลงพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อจะไดรับรูปญหาจากสหกรณโดยตรง พรอม
ทั้งไดมีการปรับปรุงระบบจัดการภายใน ช.ส.ค. ใหดียิ่งขึ้น
  ทายสดุผมขออํานาจคุณพระศรีรตันตรัย และส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก อาํนวยพรใหคณะกรรมการ
สาขาภาคใต เจาหนาที ่และผูทีม่สีวนเกีย่วของทกุทาน มกีาํลังกาย กาํลังใจทีเ่ขมแขง็ เพือ่ทีจ่ะชวยกนัพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใหดียิ่งขึ้น

ÊÒÃ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จํากดั
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

นายนิคม  หมื่นพินิจ
เลขานุการคณะผูตรวจสอบกิจการ

นายมงคล  บัวตูม
ผูตรวจสอบกิจการ

นายวิศิษฎ  โตชัย
ผูตรวจสอบกิจการ

นายสายัณห  เขียวอินทร
ผูตรวจสอบกิจการ

ดร.มานะ  สุดสงวน
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ

คณะผูตรวจสอบกิจการ ชุดท่ี 41
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

( ดร.มานะ  สุดสงวน )
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ชุดท่ี 41

  ในโอกาสที่ ช.ส.ค. สาขาภาคใต ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2563
เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2562 ใหมวลสมาชิกทราบ และใหขอเสนอแนะในการบริหารงาน
ตอไป

  คณะผูตรวจสอบกิจการ ไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมใหญ ช.ส.ค. ใหตรวจสอบกิจการ ประจําป 
2562 ไดดําเนินการตรวจสอบ ช.ส.ค. สาขาภาคใต พบวา คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ทุกทาน
ไดปฏิบัติงาน เปนไปตามเปาหมายและแผนงานประจําป 2562 อยูในเกณฑดีมาก

  ช.ส.ค. สาขาภาคใต มีสมาชิก 48,792 คน ทุนเรือนหุน 4,542,438,398.77 บาท ทุนสํารอง 
418,610,603.25 บาท เงินฝากออมทรัพย 636,529,971.95 บาท และมีสนิทรัพยรวม 11,967,204,029.91 บาท
จึงเปนสถาบันการเงินของชุมชนที่ดีมาก จึงขอใหสมาชิกทุกทาน ตองพัฒนากิจการสหกรณ ใหเจริญรุงเรือง 
และกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยยึดมั่นในคุณธรรม และจิตตารมณ อยางเครงครัด มั่นคง และจริงจัง
  
  ในวาระสําคัญนี ้ผมขออาราธนาอํานาจคุณพระศรรีตันตรยั และส่ิงศักดิส์ทิธิใ์นสากลโลกท่ีมวลสมาชิก
เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลใหทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญ และเปนกําลังสําคัญ ของขบวนการ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนตลอดไป

ÊÒÃ»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¼ÙŒμÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ
ชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จํากดั
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

( นายไพฑูรย  ชนะชู )
สหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี

ÊÒÃ

 ในโอกาสท่ีชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต ไดดําเนินงาน
มาครบรอบปบัญชีของชุมนุมสหกรณอีกวาระหน่ึง ชุมนุมสหกรณกําหนดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําปสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 ในวนัที ่25 มถินุายน 2563 กระผมขอแสดงความยินดีกบัชมุนมุสหกรณ
ที่มีความเจริญกาวหนา เปนที่พึ่งพาของสหกรณสมาชิก และขอขอบพระคุณมายังสหกรณสมาชิก
คณะกรรมการดาํเนนิการ ผูตรวจสอบกจิการ ฝายจัดการของชมุนมุสหกรณ และผูมสีวนเกีย่วของทกุฝาย  
ที่ชวยกันทําใหกิจการชุมนุมสหกรณเจริญกาวหนามาตามลําดับ สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี  
กรมสงเสริมสหกรณไดตระหนักถึงความสําคัญของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด  
สาขาภาคใต เปนศูนยกลางความรวมมือระดับภูมิภาค ในการขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจและสังคมของ
สหกรณสมาชิก ที่ไดนําหลักการ อุดมการณ วิธีการสหกรณ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึด
หลักกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของชุมนุมสหกรณ มาใชในการบริหารจัดการชุมนุมสหกรณใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ
 กระผมขออวยพรใหสหกรณสมาชกิ  คณะกรรมการดาํเนนิการ  ผูตรวจสอบกจิการ  ฝายจดัการ
ของชุมนุมสหกรณ และผูที่เกี่ยวของทุกฝายประสบแตความสุข ความเจริญ  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
และขอใหชมุนุมสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จาํกดั สาขาภาคใต เจรญิรุงเรอืง  มัน่คง  เขมแขง็  
เปนที่พึ่งของสหกรณสมาชิก ตลอดไป

สหกรณจงัหวดัสรุาษฎรธานี



13

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

( นายกําสิทธิ์  บัวสมุย )
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุราษฎรธานี

ÊÒÃ

 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุราษฎรธานี เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการตรวจสอบบัญชี
สหกรณและกลุมเกษตรกร ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหความรูดานการบริหารการเงินการบัญชีแกคณะ
กรรมการและสมาชิกของสหกรณและกลุมเกษตรกร ตลอดจนบุคลากรเครือขาย และกํากับดูแลการสอบ
บัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน โดยที่ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขา
ภาคใต ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี และในจังหวัดสุราษฎรธานีมีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนจํานวนมาก
ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ขับเคล่ือนงานโดยชุมนุมสหกรณ เพื่อใหสหกรณสมาชิกมีความพรอมมีความรู
ความเขาใจ กาวขามสถานการณตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอสหกรณและมวลสมาชิกทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาจนถงึปจจบุนั ดวยภารกจิของงานทีเ่กีย่วของกนั มหีลาย ๆ  ครัง้ผูสอบบญัชี
ตองขอความอนุเคราะหจากชุมนุมสหกรณเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองโดยเร็ว รวมทั้งดานอื่น ๆ เปนครั้งคราว
ชุมนุมสหกรณใหความรวมมือตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอยางดียิ่งเสมอมา ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และเจาหนาที่ทุกทานมา ณ โอกาสนี้
 ในโอกาสการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ และเจาหนาที่ทุกทาน  ที่ไดรวมกันนําพาชุมนุมสหกรณยืนหยัดมาถึงวันนี้อยางสงางาม และขอ
อํานวยพรใหผูมีสวนรวมในกิจการของชุมนุมสหกรณทุกทาน ประสบแตความสุข และมีกําลังกาย กําลังใจท่ี
เขมแข็ง เพื่อเปนพลังสําคัญในการนําพาชุมนุมสหกรณสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  อยางยั่งยืนตอไป

หวัหนาสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ
สรุาษฎรธานี
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

( นายดาบชัย  ใจสูศึก )
ผูจัดการใหญ

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

ÊÒÃ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃãËÞ‹
ชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จํากดั

 ในโอกาส การประชมุใหญสามญัประจาํป 2563 ของ ชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย 
จํากัด สาขาภาคใต ผมตองขอขอบคุณสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนสมาชิก ที่ไดทุมเททํางานพัฒนา
ขบวนการเครดิตยเูนีย่น รวมกิจกรรมและใหความรวมมือกับชุมนมุสหกรณเครดิตยเูน่ียนแหงประเทศไทย 
จํากัด ดวยดีเสมอมา
 สหกรณเครดติยเูนีย่น มุงการพฒันาคน โดยใชเงนิเปนปจจัยและเครือ่งมอืทีส่าํคญัตอการพฒันา
คุณภาพชีวิต แตปจจัยทางการเงินมีความออนไหว จึงมีความจําเปนที่ผูเกี่ยวของทุกฝาย ตองพิจารณา
อยางถี่ถวนกอนที่จะดําเนินการใดๆ แตก็เปนที่นาภาคภูมิใจ ที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนตนแบบใหกับ
ขบวนการสหกรณในประเทศไทย มีผูนําท่ีเปนอาสาสมัครที่มีความทุมเทและเสียสละ ควรแกการยกยอง 
ขอใหรักษาคุณงามความดีไวสืบตอไป
 ในรอบปที่ผานมาขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนตองประสบปญหาเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่
กฎหมายสหกรณใหมใชบังคับ ซึ่งสงผลกระทบในการบริหารงานของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
คณะกรรมการและผมไดพยายามผลักดันแกไขกฎกระทรวง เพื่อประโยชนของสหกรณสมาชิก อีกทั้งยัง
ไดถอืปฏบิตัติามนโยบายของประธานกรรมการดาํเนนิการ ช.ส.ค. ในเรือ่งของการสานงานตอ กองานใหม 
และใสใจดูแลสมาชิก
 ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 นี้ ผมขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก จงอํานวยอวยพรใหสมาชิก คณะกรรมการสหกรณ ที่ปรึกษา เจาหนาที่ที่มีสวน
เก่ียวของ ตลอดจนผูที่เก่ียวของทุกทานและครอบครัว จงประสบความสุข ความเจริญกาวหนา มุงมั่น
เพื่อความเขมแข็งของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน และคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกตลอดไป
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

( นายณัฐพิพัฒ วรฤทธิ์ )
ผูจัดการ

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต 

ÊÒÃ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ
ชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จํากดั

 สาขาภาคใต

 ช.ส.ค.สาขาภาคใต เปนองคกรยอย ของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน เกิดจากการกระจายอํานาจ
ตามโครงสรางของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด มุงการใหบริการมวลสมาชิก ไดเขาถึง
การบริการ ธรุกรรม และการมสีวนรวมในการพฒันาขบวนการสหกรณเครดิตยเูนีย่น ของมวลสมาชกิในภมูภิาค
อยางรวดเร็ว กระชับ ประทับใจ ทันตอความตองการของมวลสมาชิก เปนระยะเวลา กาวเขาสู ปที่ 17
 ในนามของฝายจัดการ ช.ส.ค.สาขา ขอกราบขอบพระคุณในจิตท่ีบริสุทธิ์ของมวลสมาชิกทั้งหลาย
ที่ไดรวมกันสรางความแนนแฟน เปนปกแผน ดวยความรักสมานสามัคคี ดวยชมรมเครดิตยูเนี่ยน 4 ชมรม 
และชมรมเจาหนาที่เครดิตยูเนี่ยน 4 ชมรม ไดรวมกันสรางภาพลักษณความโดดเดนใหกับ ช.ส.ค.สาขาภาคใต
ถอืไดวาเปนความเขมแขง็ ทีต่องชืน่ชมยกยองเปนแบบอยางในการศึกษา และตนแบบใหกบัสาธารณชนไดศกึษา
นําไปพัฒนาองคกร จักเปนประโยชนในอนาคตได
 16 ปผานมา ความเตบิโตของสมาชกิรายบุคคล ประเภทสามญั จาํนวน 196,247 คน จากหนวยสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน 87 แหง และมีสมาชิกรายบุคคล ประเภทผูใชบริการ (สมทบ) จํานวน 9,193 คน จาก  44  หนวย
กลุมเครดิตยูเนี่ยน รวม 205,440 คน ในพื้นที่การสงเสริมพัฒนา 15 จังหวัด และขณะเดียวกันปริมาณธุรกรรม
ที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทํารวมกับ ช.ส.ค.สาขาภาคใต หลักหมื่นลานบาท ไดแก       
     1. การแสดงความเปนเจาของดวยการถือหุน จํานวนมากกวา 83 ลานบาท 
     2. การใชบริการสินเชื่อ  จํานวน มากกวา 426 ลานบาท  
     3. การฝากเงินประเภทเงินฝาก และตั๋วสัญญาใชเงิน  จํานวนมากกวา 383 ลานบาท  
     4. การรวมจัดกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหสมาชิก ( สก.1-2 ) มากกวา 85,000 ลานบาท 
 ในอนาคตขางหนา การกาวเดินของ ช.ส.ค.สาขาภาคใต รวมกับสหกรณ/กลุมสมาชิก ตองมีความ
เขมขน และเหนียวแนนใหมากกวาเดิม เพื่อความยั่งยืน กาวสูความคาดหวังในหลายๆ มิติ รวมกัน
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 256316166

ชุมนุมสหหกรกรณณเคเครดร ิตตยยเนเ ี่ยนยนแหแ งประเะเทศทศไทไทย จํจาํกา ัด สาขขาภาภาคาคใตใต

เอเออกสกสกก ารารรรปรปรปรปรปรป ะกะกะกอบอบกากาาาากาาาารปรปรรรรรร ระชชมุใมใใมมใหญหญหญหญสสสามามามมมามมามมัญัญัญปรประจํํํา ปปปปป 222225556565 33

สหหกรรณณเคเครรดตตยูยูเนเ ยนแหงปร เทศทศไทไทย จจากา ด สาขาภาภาคาคใตใต

คณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขาภาคใต ชุดท่ี 16

นายจรัล  เอี่ยมสําอางค
ประธานกรรมการ

ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตติ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายกมลพันธ  ภัทรเวชวงศ
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางประภาพร  สิทธิกิตตินันท
กรรมการ

นายสุรชัย  จูสวย
กรรมการ

นายธวัช  นะมะ
กรรมการ

นายบุญลภ  ไชยหลอ
กรรมการ

นายยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์
กรรมการ

นายสําเริง  แปนเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

ฝายจัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคใตฝายจัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคใต

เรียงลําดับจากซายไปขวาเรียงลําดับจากซายไปขวา

แถวบนแถวบน  นองแรม (เจาหนาทีอ่าํนวยสินเชือ่), พีม่ะพราว (เจาหนาที่วิชาการ), พีส่ิงหนอย (ผูจดัการสาขา), 
  นองศักดิ ์(ผูชวยผูจดัการสาขา), นองเอ็กซ (เจาหนาทีส่งเสรมิและพัฒนาสหกรณ), นองผึ้ง (หวัหนา
  งานสํานักบริการภาคใตตอนบน)
แถวลางแถวลาง นองกุล (เจาหนาที่ธุรการและบริการ), นองเหมียว (เจาหนาที่ธุรการและบริการ), นองอีฟ
  (หวัหนาแผนกสงเสรมิและพฒันาสหกรณ) , นองโบว (หวัหนาแผนกจดัการธนกจิและสวัสดกิาร),
  พี่ชล (หัวหนาแผนกการเงินและบัญชี), นองนิ้ง (หัวหนาแผนกบริหารงานท่ัวไปและปฏิบัติหนาที่
  เจาหนาที่บัญช)ี, นองออม (เจาหนาที่สงเสริมสวัสดิการ) 
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

 ที่ ชื่อ - นามสกุล ตนสังกัด จังหวัด เบอรติดตอ

 1. ภัสสร   เกรียงถาวร ส.บานโคกมวง จํากัด สงขลา 086-2940044
 2. กนกลักษณ   วองธนกฤต ส.หาดใหญ จํากัด สงขลา 091-0455444
 3. โสภา   แกววิชิต ส.สายสัมพันธระไมล จํากัด สงขลา 081-4792343
 4. เตือนใจ  ติ้งถิ่น ส.ถํ้าตลอด จํากัด สงขลา 089-8063873
 5. อรษา   ทองดีเลิศ ส.บานปาชิง จํากัด สงขลา 084-8545592
 6. องุน   ทองวิเศษ ส.ธรรมสามัคคีตาชี จํากัด ยะลา 081-2757109
 7. จิราภรณ  บัวดํา ส.บานพรุตะเคียน จํากัด ชุมพร 086-2733610
 8. ประภัสร  ทองจีน ส.บานตะกรบ จํากัด สุราษฎรธานี 094-8024321
 9. ณัฐปภัสร  จีระพงศ ส.สัจธรรม จํากัด สุราษฎรธานี 084-6259666
 10. วินัย ทิพยพันธ ส.ชโลดมพัฒนา จํากัด สุราษฎรธานี 080-7177557
 11. สุภัทรา วงศศิลป ส.มิตรชาวสวน จํากัด สุราษฎรธานี 081-7379536
 12. ฉัตรชัย   ริยาพันธ ส.บานควนฮาย จํากัด สุราษฎรธานี 094-1796989
 13. ยุทธพงศ   ชอบดี ส.เมืองภูเก็ต จํากัด ภูเก็ต 089-6520261
 14. รัชนก จามจุรีย ส.กาวสรางสรรค จํากัด นครศรีธรรมราช 081-7977488
 15. จิณหนิภา วงศสวัสดิ์ ส.ศูนยกลางละอาย จํากัด นครศรีธรรมราช 092-9678161
 16. แกวใจ   จิตโชติ ส.ลานแกวประชาสรรค จํากัด นครศรีธรรมราช 089-5901967
 17. ภาวิณี หนูทอง ส.บานเขาปูน จํากัด นครศรีธรรมราช 085-9905023
 18. วีระ รามรินทร ส.บานทุงเลียบ จํากัด พัทลุง 081-0939645
 19. ปรีดา ทองหนู ส.บานคลองใหญ จํากัด พัทลุง 095-7087313
 20. ธวัลรัตน เพ็งแกว ส.บานวงศ จํากัด พัทลุง 098-0143918
 21. เครือวัลย   คงชู ส.ปาบอน จํากัด พัทลุง 085-0800224
 22. สุนิษฐา ปนมณี ส.ออมทรัพยบานทุงยาว จํากัด พัทลุง 061-1929367
 23. สาวิตรี เงินยวง ส.หนองพลับพัฒนา จํากัด ประจวบคีรีขันธ 092-5948317
 24. กฤษณา  ซังบัว ส.บานปรือนอย จํากัด ประจวบคีรีขันธ 095-7874399
 25. รตันาภรณ   ยุติธร ส.บานสวนขวัญ จํากัด ประจวบคีรีขันธ 094-3599632

แนะนําผูจัดการสหกรณแนะนําผูจัดการสหกรณ
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

 ที่ ชื่อ - นามสกุล ตนสังกัด จังหวัด เบอรติดตอ

 26. เพ็ญสิริ      จันทนะโสตถิ์เบย ส.บานแสงอรุณ จํากัด ประจวบคีรีขันธ 061-6265426
 27. สมพร เสาวดี ส.บานหินเทิน จํากัด ประจวบคีรีขันธ 080-1119652
 28. พิลัยพร หลงทองอยู ส.อพป.บานมะเดื่อทอง จํากัด ประจวบคีรีขันธ 089-5217113 
 29. ดวงพร พิมพเพี้ยน ส.บานสวนสม จํากัด ประจวบคีรีขันธ 092-3350563
 30. นิธิวัชร ศราโชคนิธนิันท ส.พัฒนาชุมชนบานพุตะแบก จํากัด ประจวบคีรีขันธ 087-0778537
 31. ทิพยสุวรรณ สุกิจเจ ส.บานหนองมะคา จํากัด ประจวบคีรีขันธ 092-7422946
 32. มยุรา จิตเกื้อกูล ส.สมอสาม จํากัด ประจวบคีรีขันธ 062-8946928
 33. สุพรรณี ทองยอย ส.บานสีดางาม จํากัด ประจวบคีรีขันธ 064-6961994
 34. วาสนา ทุมเพชร ส.วังนํ้าเขยีวพัฒนา จํากัด ประจวบคีรีขันธ 087-0540572
 35. วนิดา ทับเนียม ส.ราษฎรประสงคพัฒนา จํากัด ประจวบคีรีขันธ 086-1688772
 36. จรัสศรี   สุขัมภ ส.บานบางเบิด จํากัด ประจวบคีรีขันธ 091-4251747
 37. ทัศนีย เอี่ยมสอาด ส.ชองลมพัฒนา จํากัด ประจวบคีรีขันธ 085-2964462
 38. นุชวรา เหลือนอย ส.บานหนองเกด-กุยบุรี จาํกัด ประจวบคีรีขันธ 090-1027165

ภัสสร  เกรียงถาวร
ส.บานโคกมวง จํากัด

กนกลักษณ  วองธนกฤต
ส.หาดใหญ จํากัด

โสภา  แกววิชิต
ส.สายสัมพันธระไมล จํากัด

เตือนใจ  ติ้งถิ่น
ส.ถํ้าตลอด จํากัด

อรษา  ทองดีเลิศ
ส.ปาชิง จํากัด

องุน  ทองวิเศษ
ส.ธรรมสามัคคีตาชี จํากัด

สงขลา-ยะลา
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

ชุมพร-สุราษฎรธานี-ภูเก็ต-นครศรีธรรมราช-พัทลุงชุมพร-สุราษฎรธานี-ภูเก็ต-นครศรีธรรมราช-พัทลุง

จิราภรณ  บัวดํา
ส.บานพรุตะเคียน จํากัด

สุภัทรา  วงศศิลป
ส.มิตรชาวสวน  จํากัด

จิณหนิภา  วงศสวัสด์ิ
ส.ศูนยกลางละอาย จํากัด

ปรีดา  ทองหนู
ส.บานคลองใหญ จํากัด

ธวัลรัตน  เพ็งแกว
ส.บานวงศ จํากัด

เครือวัลย  คงชู
ส.ปาบอน จํากัด

สุนิษฐา  ปนมณี
ส.ปาบอน  จํากัด

แกวใจ  จิตโชติ
ส.ลานแกวประชาสรรค จํากัด

ภาวิณี  หนูทอง
ส.บานเขาปูน จํากัด

วีระ  รามรินทร
ส.บานทุงเลียบ จํากัด

ฉัตรชัย  ริยาพันธ
ส.บานควนฮาย จํากัด

ยุทธพงศ ชอบดี
ส.เมืองภูเก็ต  จํากัด

รัชนก  จามจุรีย
ส.กาวสรางสรรค จํากัด

ประภัสร  ทองจีน
ส.บานตะกรบ จํากัด

ณัฐปภัสร  จีระพงศ
ส.สัจธรรม จํากัด

วินัย  ทิพยพันธ
ส.ชโลดมพัฒนา จํากัด 
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

ประจวบคีรีขันธ

สาวิตรี  เงินยวง
ส.หนองพลับพัฒนา จํากัด

สมพร  เสาวดี
ส.บานหินเทิน จํากัด

ทิพยสุวรรณ  สุกิจเจ
ส.บานหนองมะคา จํากัด

วนิดา  ทับเนียม
ส.ราษฎรประสงคพัฒนา จํากัด

จรัสศรี  สุขัมภ
ส.บานบางเบิด จํากัด

ทัศนีย  เอี่ยมสอาด
ส.ชองลมพัฒนา จํากัด

นุชวรา  เหลือนอย
ส.บานหนองเกด-กุยบุรี จํากัด

มยุรา  จิตเกื้อกูล
ส.สมอสาม จํากัด

สุพรรณี  ทองยอย
ส.บานสีดางาม จํากัด

วาสนา  ทุมเพชร
ส.วังนํ้าเขียวพัฒนา จํากัด

พิลัยพร  หลงทองอยู
ส.อพป.บานมะเดื่อทอง จํากัด

ดวงพร  พิมพเพี้ยน
ส.บานสวนสม จํากัด

นิธิวัชร ศราโชคนิธินันท
ส.พัฒนาชุมชนบานพตุะแบก จํากัด

รัตนาภรณ  ยุติธร
ส.บานสวนขวัญ จํากัด

กฤษณา  ซังบัว
ส.บานปรือนอย จํากัด

เพ็ญศิริ  จันทนะโสตถิ์เบย
ส.บานแสงอรุณ จํากัด
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2562

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563

   ระเบียบวาระที่ 1

   ระเบียบวาระที่ 2

   ระเบียบวาระที่ 3

   ระเบียบวาระที่ 4

   ระเบียบวาระที่ 5

สารบัญ

45

48

62

82

94

พิจารณาระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องอื่นๆ
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 2562
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

แผนกสงเสริมและพัฒนาสหกรณแผนกสงเสริมและพัฒนาสหกรณ

     ตามระเบียบชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด วาดวย ชมรม
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2559 หมวด 2 วัตถุประสงค ขอ 6 (1) สงเสริมเผยแพรและประชาสัมพันธกิจการสหกรณ/
กลุมเครดิตยูเนี่ยนใหเปนท่ีรูจักโดยในป 2562 ช.ส.ค.สาขาภาคใต มุงเนนเปาหมายไปยังอําเภอท่ีไมมีสหกรณ/
กลุมเครดิตยูเนี่ยนดังนี้

งานเผยแพรงานเผยแพร

24

 มุงเนนดําเนินการยกสถานะกลุมเครดิตยูเนี่ยนโดยการสงเสริมและพัฒนาใหกลุมมีการบริหารจัดการที่ดีและ
สรางความม่ันคงใหกับสมาชิก โดยกลุมเครดิตยูเนี่ยนประเภทผูสมัครใชบริการตองเรงรัดการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน 
เพื่อจดทะเบียนสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณในระยะเวลาไมเกินหาป ในป 2562 สาขาภาคใต
มีเปาหมายตามแผนงาน 3 แหง ทั้งนี้กลุมเปาหมาย
ยังคงอยูระหวางการดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อ
ยกระดับตอไป ดังนี้

งานยกระดับกลุมและกลุมเตรียมการจดทะเบียนงานยกระดับกลุมและกลุมเตรียมการจดทะเบียน

 

ชมรมประจวบฯ -
 ชุมพร - ระนอง คงเหลือ

6
อําเภอ

คงเหลือ
25

อําเภอ

คงเหลือ
39

อําเภอ

คงเหลือ
19

อําเภอ

ชมรมสุราษฎร -
 อันดามัน

ชมรมภาคใต
 ตอนลาง

ชมรมนครศรีฯ -
 พัทลุง - ตรัง

กลุมเครดิตยูเนี่ยนหนองไทรรวมใจพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ

กลุมเครดิตยูเนี่ยนธนกิจ จ.สุราษฎรธานี

กลุมเครดิตยูเนี่ยนบานมะมวงตลอด จ.นครศรีธรรมราช

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ช.ส.ค.สาขาภาคใตมุงเนนงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณประเภทเครดิตยเูนีย่นเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การแนะนําสงเสริมดังกลาวไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ทั้งชมรมเครดิตยูเนี่ยน
ทั้ง 4 ชมรมฯ ชมรมเจาหนาท่ีสหกรณเครดิตยูเนี่ยน และอาสาสมัครตาง ซึ่งไดพยายามหาแนวทางท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหเปนสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนเพื่อชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

ลําดับ งาน เปาหมาย ผล
1
2

3

4

5

6

7

8

งานประชุมใหญสามัญประจําป
งานปดบัญชีสิ้นป

งานชมรมเครดิตยูเนี่ยน

งานประชุมโซน/ประชุมเครือขาย

งานประชุมกรรมการ

งานสงเสริมตรวจเยี่ยม

วางแผนการชวยเหลือและแกไขปญหา
สหกรณตามแผนฟนฟูกิจการอยางตอเนื่อง

การจัดทําแผนกลยุทธ

80 แหง
44 กลุม

100 %

100% ในการ
เขารวมประชุม

308 ครั้ง

258 ครั้ง

100%
สหกรณที่ไมมีแผน

เขารวมจํานวน 80 แหง
สามารถปดบัญชีไดจํานวน 44 กลุม
เขารวมกิจกรรมชมรมฯท้ังส้ิน
จํานวน 46 ครั้ง (4 ชมรมฯ)

18 ครั้ง (4 ชมรมฯ)

เขารวมประชุมกรรมการอยางนอย 
3 ครั้งตอป/ตอแหง จากเปาหมาย
สหกรณ 81 แหง กลุมสมทบและกลุม
สะสม 46 แหง 
เขาสงเสริมดูแลและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยเนนสหกรณและกลุม
ที่ประสบปญหาตองรวมกันวางแผน
ในการดําเนินงาน
1. สค.พนม จํากัด
2. สค.ศรีวิชัยรวมทุน จํากัด
3. สค.บานวงศ จํากัด
1. สค.อพป.บานมะเดื่อทอง จํากัด
2. สค.บานหนองหญาปลองสามคัค ีจาํกดั 
3. สค.บานควนเจริญ จํากัด
4. สค.บานทุงเลียบ จํากัด

งานสงเสริมและพัฒนางานสงเสริมและพัฒนา

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 256326

ลําดับ งาน เปาหมาย ผล

9

10 

11

รวมกับสหกรณ/กลุมในการพัฒนาสมาชิก
ใหมีประสิทธิภาพโดยการอบรมสมาชิก และ 
แกนนําสมาชิก

วางแผนแกไขปญหาลูกหนี้ดําเนินคดีของ 
ช.ส.ค.สาขา

รวมกับชมรมเจาหนาที่วางแผนชวยเหลือ
การปดบัญชีใหสหกรณ/กลุม

ลดภาระหน้ีคาง

สหกรณ/กลุมที่ไม
สามารถปดบัญชีได

1. สค.บานสวนขวัญ จํากัด
2. สค.บานควนฮาย จํากัด
3. สค.บานควนเจริญ จํากัด
4. สค.บานวงศ จํากัด
1. สท.กองทุนศูนยราชการจังหวัด 
 ชุมพร
2. สท.บานเสียบญวน
3. สท.หลังสวน
4. สท.เพื่อพัฒนาชีวิต
5. สค.นครศรีธรรมราช
1. สค.นาสัก จํากัด
2. สท .หนองไทรร  วมใจพัฒนา
 โดยชมรมเจ  าหน  าที่ จั งหวัด
 ประจวบคีรีขันธ
3. สค.ทองหลางรวมใจพฒันา จาํกัด
4. สค.หลังสวนพัฒนาชีวิต จํากัด
5. สค.ควนทอง จํากัด โดยชมรม
 เจาหนาที่จังหวัดสุราษฎรธานี
6. สท.สตรีบานผักกูด โดยชมรม
 เจาหนาท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

40

40

40

40

40

40

40

40

360

86

90

38

52

40

40

40

45

25

456

215

225

95

130

100

100

100

112.50

62.50

126.66

ลําดับ จํานวน
ครั้ง

เปาหมาย
(คน)

ผลการ
ดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ

โครงการ

บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
(พื้นที่ ชมรมฯ นครศรีฯ-พัทลุง-ตรัง)
บทบาทหนาที่คณะกรรมการดําเนินการ
(พื้นที่ ชมรมฯ ภาคใตตอนลาง)
บทบาทหนาที่คณะกรรมการดําเนินการ
(พื้นที่ ชมรมฯ ประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง) 
บทบาทหนาที่คณะกรรมการดําเนินการ
(พื้นที่ ชมรมฯ สุราษฎร-อันดามัน) 
การปดบัญชีสิ้นป
(พื้นที่ ชมรมฯนครศรีฯ-พัทลุง-ตรัง) 
การปดบัญชีสิ้นป
(พื้นที่ ชมรมฯสุราษฎร-อันดามัน)
การปดบัญชีสิ้นป
(พื้นที่ ชมรมฯภาคใตตอนลาง)
การปดบัญชีสิ้นป
(พื้นที่ ชมรมฯประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง)
การจัดทําบัญชีสหกรณ
(ช.ส.ค.MOUกรมตรวจบัญชีสหกรณ)

โครงการอบรมตามแผนงานจํานวน 9 โครงการ

ผลการดําเนินงาน การจัดโครงการอบรม 9 โครงการ โดยมีกลุมเปาหมาย 440 คน ผลการดําเนินงาน จํานวน  
456 คน คิดเปนรอยละ 103.63

ป 2562 ช.ส.ค. สาขาภาคใต สวนงานวิชาการปฎิบัติงานภายใต ภารกิจสรางกลุม
ผูนําเครดิตยูเนี่ยนรุนใหม ถายทอดองคความรูทางสหกรณ สงเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณใหดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพและใหความรูเรื่องการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงสหกรณสมาชิก โดยการจัดกระบวนการเรียนรู
รวมกับชมรมเครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่ 4 ชมรม เพื่อการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานของจิตตารมณและอุดมการณ

งานวิชาการงานวิชาการ

รวมท้ังสิ้น

1. การจัดการอบรม

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 256328

1
2
3

4

5

400
1,600
150

100

150

2,400

320
2,615
173

180

210

3,498

80
163.44
115.33

180

140

145.75

ลําดับ เปาหมาย
(คน)

ผลการ
ดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ

โครงการ

กิจกรรมสุราษฎร-อันดามันสัมพันธ ครั้งที่ 13/2562
กิจกรรม “วันสหกรณแหงชาติประจําป 2562”
ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ช.ส.ค. สาขาภาคใต
กิจกรรมวันเครดิตยูเนี่ยนสากลระดับสาขา
(กิจกรรมเครดิตยูเนี่ยนสูสถานศึกษา)
ณ  โรงเรียนวัดอินทการาม  ต.ทาเรือ อ.บานนาเดิม
กิจกรรมวันเครดิตยูเนี่ยนไทย (ปลูกตนไม ปลอยพันธุปลา
สูแหลงนํ้า) ต.บานหวยใหญ  อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี

รวม

โครงการอบรมตามยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ป ช.ส.ค. สาขาภาคใต

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 29

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

120

40

60

100

100

50
50

100

40

50
710

114

53

112

120

93

39
47

126

14

40
758

95

132.50

186.66

120

93

78
94

126

35

80
106.76

ลําดับ เปาหมาย
(คน)

ผลการ
ดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ

โครงการ

เสวนารบัฟงความคดิเหน็ผูนาํสหกรณเครดติยเูนีย่นท่ัวประเทศ  
เรือ่งการเสนอแกไข พ.ร.บ. สหกรณ (ฉบบัที.่.) พ.ศ.... (ชมรมฯ
สุราษฎรฯ-อันดามัน, ชมรมฯ นครศรีฯ-พัทลุง-ตรัง, ชมรมฯ
ภาคใตตอนลาง, ชมรมฯ ประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง 2 ครั้ง
สัมมนา กฎหมายปองกันและการปราบปรามการทุจริต
สัมมนา เทคนิคการตอรอง และการติดตามหน้ี ตามกฎหมาย
ใหม
สมัมนาสญัจร  6 ภมูภิาค  ชมรมฯ ประจวบฯ - ชมุพร - ระนอง,
ชมรมฯ สุราษฎรฯ - อันดามัน
สัมมนาชมรมเจาหนาที่พนักงานสหกรณ ประจวบฯ - ชุมพร 
- ระนอง
สัมมนาชมรมเจาหนาที่พนักงานสหกรณภาคใตตอนลาง
สัมมนาชมรมเจาหนาที่พนักงานสหกรณ สุราษฎรฯ-อันดามัน
อบรม คณะกรรมการ และผูตรวจสอบกิจการ สูการศึกษาดวย
ตนเอง ชดุที ่1  และชุดที ่2 ชมรมฯ ประจวบฯ - ชมุพร – ระนอง
อบรม คณะกรรมการ และผูตรวจสอบกิจการ สูการศึกษาดวย
ตนเอง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ชมรมฯ สุราษฎรฯ - อันดามัน
สัมมนาชมรมเจาหนาที่พนักงานสหกรณ นครศรีฯ-พัทลุง-ตรัง
   รวม

โครงการอบรมนอกแผนงาน  10  โครงการ

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 256330

ชุดท่ี 1

ชุดท่ี 2

ชุดท่ี 3

ชุดท่ี 4

100

100

100

100

140

18

132

32

140

18

132

32

เปาหมาย
(คน)

ผลการดําเนินงาน
(คน)

คิดเปน
รอยละโครงการศึกษาดวยตนเอง

การสมัครเรียน/สอบ (คน) 

การรับคูมือโครงการ (เลม) 

การสมัครเรียน/สอบ (คน) 

การรับคูมือโครงการ (เลม)

 ช.ส.ค. สาขาภาคใตไดใชรปูแบบการบรหิารโครงการศกึษาดวยตนเอง โดยบรูณาการรวมกบัชมรมเครดติยเูนีย่น
ในพ้ืนที่ 4 ชมรม จัดโครงการบทบาทหนาที่คณะกรรมการ ใหกับคณะกรรมการของสหกรณที่ยังไมมีการสมัครเรียน 
และสอบผานโครงการศึกษาดวยตนเอง เปาหมายตามแผนงานการสมัครเรียนและสอบโครงการศึกษาดวยตนเอง
ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 จํานวนชุดละ 100 คน
 ผลการดําเนินงาน ระหวางป 2562 สหกรณสมัครเรียนและสอบ โครงการศึกษาดวยตนเองชุดท่ี 1 จํานวน
140 คน คิดเปนรอยละ 140 และสหกรณสมัครเรียนและสอบโครงการศึกษาดวยตนเองชุดที่ 2 จํานวน 132 คน
คิดเปนรอยละ 132

2. โครงการศึกษาดวยตนเอง

ชุดท่ี

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 3131

 ป 2562 ช.ส.ค. สาขาภาคใต สงเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสรางทักษะความรู ที่เปนประโยชน มีคุณคา สรางความ
สามัคคี และสรางโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ในสังคม ดังนี้

 กิจกรรมวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2562
 กิจกรรมสุราษฎรสัมพันธ ชมรมฯ สุราษฎร - อันดามัน ครั้งที่ 13
 กิจกรรมวันเครดิตยูเนี่ยนไทย ประจําป 2562
 กิจกรรมวันเครดิตยูเนี่ยนสากลระดับสาขา ประจําป 2562
 กิจกรรมสัมมนาชมรมเจาหนาที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยน จังหวัดประจวบคีรีขันธ - ชุมพร -ระนอง
 กิจกรรมสัมมนาชมรมเจาหนาที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดสุราษฎรฯ - อันดามัน
 กิจกรรมสัมมนาชมรมเจาหนาที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช - พัทลุง - ตรัง
 กิจกรรมสัมมนาชมรมเจาหนาที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใตตอนลาง
 กิจกรรม พัฒนาอาชีพสตรี การทําเหรียญโปรยทาน - การทํามะพราวหิมะ ชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน

  ประจวบฯ - ชุมพร - ระนอง
 กิจกรรมพัฒนาอาชีพสตรี การทําหมูฝอย ชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยนสุราษฎรฯ - อันดามัน
 กิจกรรมพัฒนาอาชีพสตรี การทําหมวกยางพารา ชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช - พัทลุง - ตรัง

3. กิจกรรมเครือขายความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 256332

 ใหบรกิารสมาชกิดาน สวสัดกิาร สก.1-2  บริการเงนิกู การลงทนุ โดยบรูณาการรวมกบัแผนกสงเสรมิและพฒันา
สหกรณ มีหนาที่หลักในการสนับสนุนขอมูล และใหบริการสหกรณ/กลุม ซึ่งในป 2562 ใหบริการสมาชิกดังนี้

 ตามขอบังคับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 ขอที่ 7 การถือหุน (2)  
ตองถือหุนเพ่ิมขึ้นเปนรายป จนกวาจะไดอัตรารอยละหน่ึงของทุนเรือนหุนของแตละสหกรณ แตตองไมนอยกวาปละ
ยี่สิบหุน
 ในป 2562 ช.ส.ค.สาขาภาคใต ไดรบันโยบายแผนในการระดมเงนิตามขนาดของสหกรณกลาวคอื สหกรณขนาด
ใหญมาก จํานวน 50,000 บาท สหกรณขนาดใหญ จํานวน 30,000 บาท สหกรณขนาดกลาง จํานวน 20,000 บาท 
และ สหกรณขนาดเล็ก จํานวน 10,000 บาท (ตองถือหุนใหครบ 1% ตามขอบังคับกอน)
 ผลการดําเนินงาน ป 2562 ช.ส.ค.สาขาภาคใต สามารถเพิ่มทุนเรือนหุนไดจํานวน 4,045,200 บาท หรือ
คิดเปนรอยละ 63.21 ของเปาหมาย ณ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนเรือนหุนสุทธิจํานวน 83,420,900 บาท (เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 4,030,200 บาท  หรือคิดเปนรอยละ 5.08)

แผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ

1 การลงทุนถือหุน ช.ส.ค.การลงทุนถือหุน ช.ส.ค.

ชมรมประจวบฯ - ชมุพร - ระนอง

ชมรมนครศรฯี - พัทลงุ - ตรัง

ชมรมสรุาษฎรฯ์ - อนัดามนั

ชมรมภาคใตต้อนลา่ง

กราฟแสดงการถือหุนของแตละชมรม

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 33

ผลการดาํเนนิงาน ป 2562 สามารถระดมต๋ัวสญัญาใชเงนิเพิม่ไดจาํนวน 61,410,489.75 บาท และ สมาชกิสนใจ
ใชบรกิารตอสญัญาตัว๋สญัญาใชเงนิระยะเวลาตัง้แต 1 ปขึน้ไปจํานวน 69,462,663 บาท รวมท้ังสิน้ 130,873,152.75 บาท
หรือคิดเปนรอยละ 164.87 ของเปาหมาย
 อีกทั้งในป 2562 สามารถระดมเงินรับฝากประจําเพิ่มไดจํานวน 54,500,704.25 บาท และ สมาชิกสนใจใช
บริการตอสัญญาเงินฝากประจํามูลคาหนึ่งแสนบาทข้ึนไป ระยะเวลา 1 ปขึ้นไป จํานวน 4,480,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
58,980,704.25 บาท หรือคิดเปนรอยละ 111.45 ของเปาหมาย
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ช.ส.ค.สาขาภาคใต มีตั๋วสัญญาใชเงินและเงินรับฝากสุทธิจํานวน 1,183,452,331 บาท 
(เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 75,509,230 บาท หรือคิดเปนรอยละ 6.82)

2 การใหบริการตั๋วสัญญาใชเงิน / เงินรับฝากการใหบริการตั๋วสัญญาใชเงิน / เงินรับฝาก

กราฟแสดงการใชบริการตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา ของแตละชมรม
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รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 256334

  ผลการดาํเนนิงาน  ป 2562 สมาชกิสนใจใชบรกิารจาํนวน 181,532,480.50 บาท หรอืคดิเปนรอยละ 101.98  
ของเปาหมายโดยมีการอนุมัติสินเชื่อใหมจํานวน 29 สัญญา เปนเงิน 305,432,480.50 บาท  ณ 31 ธันวาคม 2562
มยีอดใชบริการสินเช่ือรวม 59 สญัญา เปนเงินจํานวน 429,185,814.74 บาท ( เพ่ิมข้ึนจากปกอนจํานวน 59,157,751.25  
หรือคิดเปนรอยละ 15.99 ) สหกรณใชบริการจาํนวน  29 สหกรณ 48 สัญญา  กลุมใชบริการจํานวน 6 กลุม  9 สัญญา  
และองคกรอื่น 1 แหง 2 สัญญา

3 การใหบริการสินเชื่อการใหบริการสินเช่ือ

ประกาศ
 ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ �Ï Å´ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒÅ§ ÃŒÍÂÅÐ 0.10 μ‹Í»‚ â´ÂÁÕà§×èÍ¹ä¢ ´Ñ§¹Õé ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³�Ï Å´ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒÅ§ ÃŒÍÂÅÐ 0.10 μ‹Í»‚ â´ÂÁÕà§×èÍ¹ä¢ ´Ñ§¹Õé
   1. ¡ÒÃ¨Ñ´ªÑé¹¤Ø³ÀÒ¾ÅÙ¡Ë¹ÕéμŒÍ§ÍÂÙ‹ã¹ ÃÐ´Ñº A    1. ¡ÒÃ Ñ̈´ªÑé¹¤Ø³ÀÒ¾ÅÙ¡Ë¹ÕéμŒÍ§ÍÂÙ‹ã¹ ÃÐ Ñ́º A 
   2. äÁ‹¤ŒÒ§ªíÒÃÐà§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹¡Í§·Ø¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¡ÒÃÊ§à¤ÃÒÐË� (Ê¡.1)   2. äÁ‹¤ŒÒ§ªíÒÃÐà§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹¡Í§·Ø¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¡ÒÃÊ§à¤ÃÒÐË � (Ê¡.1)
    áÅÐ/ËÃ×Í¡Í§·Ø¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ (Ê¡.2)     áÅÐ/ËÃ×Í¡Í§·Ø¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ (Ê¡.2) 

  (ËÁÒÂàËμØ : à©¾ÒÐà§Ô¹¡ÙŒÊÑÞÞÒãËÁ‹ μÑé§áμ‹ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2563 à»š¹μŒ¹ä»(ËÁÒÂàËμØ : à©¾ÒÐà§Ô¹¡ÙŒÊÑÞÞÒãËÁ‹ μÑé§áμ‹ ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2563 à»š¹μŒ¹ä»
  Â¡àÇŒ¹ ¡ÒÃ¢Í»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Ë¹ÕéÊÑÞÞÒà´ÔÁ)  Â¡àÇŒ¹ ¡ÒÃ¢Í»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Ë¹ÕéÊÑÞÞÒà ỐÁ)

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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  ชดเชยเงินกูสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท และสมทบเงินสะสมสูงสุดไมเกิน 300,000 บาท ระหวางป
ช.ส.ค. สาขาภาคใต ใหบริการสมาชิกท้ังสิ้น 938 ราย เปนเงิน 32,708,927 บาท แยกเปนจายชดเชยเงินกูใหแก
สมาชิกผูเสียชีวิต จํานวน 217 ราย เปนเงิน 17,846,307 บาท จายชดเชยเงินกูใหแกสมาชิกผูไรความสามารถ จํานวน
23 ราย เปนเงิน 1,081,235.75 บาท จายสมทบเงินสะสมใหแกสมาชิกผูเสียชีวิต จํานวน 915 ราย เปนเงิน 
13,781,384.25 บาท

 ชมุนมุสหกรณฯ มกีารผลติสนิคาภายใตตรา สหกรณเครดติยเูนีย่น เพือ่จดัจําหนายใหกบัสมาชกิสหกรณ/กลุม
เครดิตยูเนี่ยน และบุคคลอื่นๆ มากมาย อีกทั้งผลิตเอกสารเพื่อใชในการบริหารงานภายในของสหกรณโดยจัดจําหนาย
ใหแกสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศโดยช.ส.ค.สาขาภาคใต เปนอีกหนึ่งแหงซึ่งเปนศูนยกลางในการจําหนาย
สินคาตางๆ โดยในป 2562 ไดมีการจําหนายเอกสารแบบพิมพไดจํานวน 226,003.25 บาท และจําหนายของที่ระลึก
ไดจํานวน 69,419 บาท

4

5

การใหบริการสวัสดิการ สก. 1-2การใหบริการสวัสดิการ สก. 1-2

งานธุรกิจสหกรณงานธุรกิจสหกรณ

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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แผนกบริหารงานทั่วไปแผนกบริหารงานทั่วไป

บริหารงานประชุม 
 ดูแลงานดานเอกสารการประชุม ติดตอประสานงาน
     จัดเตรียมอาหารและสถานท่ีการจัดประชุม 

 แผนกบริหารงานทั่วไป มีภารกิจในการกํากับดูแล แผนงานพัฒนาอาคารสถานท่ี ทรัพยสิน งานบริหาร
การประชุม  งานบริหารบุคลากร  งานสารบรรณ  สถิติขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธองคกร

งานพัฒนาอาคารสถานที่ทรัพยสิน ครุภัณฑ 
 จัดชื้อทรัพยสิน ตามแผนงานงบประมาณ 
 ซอมบํารุงอาคารสถานที่ใหมีความพรอมสําหรับการใชงาน
 ใหบริการหองพัก หองประชุมแกสมาชิกและหนวยงานภายนอก
 ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และจัดทํารายงานการใชยานพาหนะ

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ประชาสัมพันธองคกร 
 วิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยนเรดิโอ F.M.105.75 MHz.
 Facebook ช.ส.ค. สาขาภาคใต

งานบริหารงานบุคคล 
 งานธุรการและบริการ 
 - ลงทะเบียน รับ-สง หนังสือภายในและภายนอก 
 - จัดทําสถิติขอมูล และสรุปผลการปฏิบัติงานสาขา
 - จดัทํารายงาน ควบคมุบันทกึการลงเวลาปฏิบตังิาน
  ของบุคลากร
 - ประสานงานองคกรภายนอก อํานวยความสะดวก
  แกผูเขามาติดตอองคกร

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 256338

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ป 2562
(บาท)

ป 2561
(บาท)

    สินทรัพย
  สินทรัพยหมุนเวียน
   เงินสดและเงินฝากธนาคาร  5,807,477.54 3,111,511.92
   ลูกหนี้เงินใหกู   426,130,923.49 367,622,764.99
    หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  7,619,392.03 7,894,887.66
   ลูกหนี้อื่น ๆ  3,459,005.75 2,861,728.50
        ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ  4,031.120.00 4,616,759.50
        สินคามีไวเพื่อขาย คงเหลือ  152,071.33 148,411.53
        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  21,870,379.72 41,112,894.89
    รวมสินทรัพยหมุนเวียน 453,831,585.80 411,579,183.67

สินทรัพยไมหมุนเวียน
   ที่ดิน   1,748,750.00 3,138,500.00
   อาคารและส่ิงปลูกสราง - สทุธิ 3,297,304.18 3,756,636.95
   สวนปรับปรุงอาคาร-สุทธิ  1,003,698.87 0.00
        ยานพาหนะ-สุทธิ  488,304.88 801,237.08
        เครื่องใชสํานักงาน-สุทธิ  200,979.81 207,372.42
        คาใชจายรอตัดบัญชี  0.00 806,320.00
        งานระหวางปรับปรุงและกอสราง 0.00 63,400.00
        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  45,600.00 5,600.00
   บัญชีระหวางสํานักงานใหญและสาขา 61,098,300.12 13,276,871.12

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน              67,882,937.86 22,055,937.57
    รวมสินทรัพย  521,714,523.66 433,635,121.24

ผลการดําเนินงาน

 ชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จาํกดั มโีครงสรางการบรหิารงาน 6 สาขา โดย ช.ส.ค.สาขา มหีนาที่
จัดทําบัญชีรับ-จาย ตรวจสอบและควบคุมรายการจายใหเปนไปตามแผนงานงบประมาณ ปรับปรุงรายการระหวางสาขา
และสํานักงานใหญ ประมวลผลขอมูลทางบัญชี และโอนขอมูลทางบัญชีใหสํานักงานใหญรวมเปนงบการเงินของ ช.ส.ค.

แผนกการเงินและบัญชีแผนกการเงินและบัญชี

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ป 2562
(บาท)

ป 2561
(บาท)

หนี้สินและทุน
  หน้ีสินหมุนเวียน
   ตั๋วสัญญาใชเงิน  318,901,740.25 297,893,214.50
        เงินฝากประจํา  64,550,590.75 10,049,886.50
        หนี้สินหมุนเวียนอื่น  355,621.84 664,077.37
        ดอกเบี้ยจาย-คางจาย  22,992,897.50 23,599,959.00
        เงินรอจายคืน/รอเฉลี่ยคืน 100,421.81 1,082,596.16

รวมหนี้สินหมุนเวียน 406,901,272.15 333,289,733.53
หน้ีสินไมหมุนเวียน

   กองทุนสวัสดิการและสงเคราะห(สก.1-2) 25,133,372.15 12,936,548.63
        เงินประกัน/เงินมัดจํา  49,000.00 49,000.00
        เงินรอตรวจสอบ  38,285.00 45,161.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 25,220,657.15 13,030,709.63
    รวมหนี้สิน  432,121,292.30 346,320,443.16

ทุนของสหกรณ
   ทนุเรือนหุน  83,420,900.00 79,390,700.00
   กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  6,171,694.36 7,923,978.08

รวมทุนของสหกรณ  89,592,594.36 87,314,678.08
    รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ  521,714,523.66 433,635,121.24

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562

หมายเหตุ ** การจัดประเภทรายการบัญชีใหม บัญชีบางรายการของงบการเงินป 2561 ไดจัดประเภทใหสอดคลองกับการแสดง
ในงบการเงินป 2562 **
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ป 2562
(บาท)

ป 2561
(บาท)

 รายไดจากการขายและบริการ :
  ดอกเบี้ยรับเงินใหกู  18,157,512.25 20,697,630.25 
  ดอกเบี้ยรับ-ลูกหนี้เงินใหกูที่พิพากษา/ระหวางดําเนินคดี 6,268.25 600.00
    รวมรายไดธุรกิจสินเชื่อ 18,163,780.50 20,698,230.25
 
 หัก ตนทุน :   
  ตนทุนธุรกิจสินเชื่อ –ดอกเบี้ยตั๋วจาย 10,059,754.21 4,949,186.99
  ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากประจํา  1,095,721.76 0.00
    รวมรายไดธุรกิจสินเช่ือ 11,155,475.97 4,949,186.99
 กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน  7,008,304.53 15,749,043.26
 หัก คาใชจายเฉพาะธุรกจิ :   
  คาบริหารงานสินเชื่อ  103,034.50 22,712.00
  หนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกู  (275,495.63) 0.00
  คาบริหารงานระดมทุน  28,388.00 28,773.25
    รวมคาใชจายธุรกิจเฉพาะ (144,073.13) 51,485.25
 กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ  7,152,377.66 15,697,558.01
 บวก รายไดอื่น :
  รายไดผลตอบแทนจากการลงทุน 1,456,343.84 14,014.84
  หัก  ตนทุนบริหารเงินลงทุน-ดอกเบี้ยตั๋ว 827,682.97 4,510,807.26
  หัก  ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากประจํา 102,410.16 0.00
    รวม  526,250.71 (4,496,792.42)

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต
งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ป 2562
(บาท)

ป 2561
(บาท)

 รายไดจากการขายและบริการ
  ขาย-เอกสารแบบฟอรม  226,003.25 205,453.25 
  ขาย-ของที่ระลึก  69,419.00 117,382.00 

หัก ตนทุน - เอกสารแบบพิมพ 123,971.24 108,176.61
หัก ตนทุน - ของที่ระลึก  39,676.96 69,189.14
หัก คาใชจายในการจําหนายเอกสารแบบพิมพ 6,165.00 8,289.00

  คาบริหารโครงการสวัสดิการเงินกู-เงินสะสม (สก.1-2) 5,122,552.33 4,890,295.91 
  รายไดงานบริการหอพักและหองประชุม 50,500.00 7,000.00 

รวม  5,298,661.38 5,034,476.41
รายไดอื่น   

  เงินสนับสนุน การดําเนินคดีแกสหกรณสมาชิก 0.00 2,800.00 
  คาบํารุงสมาชิก    1,061,732.50 1,071,635.00 
  รายไดเบ็ดเตล็ด   374,876.00 48,133.42 

รวม  1,436,608.51 1,122,568.42 
    รวมรายไดอื่น  7,261,520.60 1,660,252.41

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน :   
  คาใชจายในการบริหาร (ดอกเบี้ยจาย) 0.00 412,851.75
  คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่  4,627,625.00 5,085,047.00
  คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 1,441,282.37 1,573,452.50
  คาใชจายในการดําเนินงานอื่น  2,173,296.53 2,362,481.09

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,242,203.9 9,433,832.34
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป (กอนปรับโอนให สนญ.) 6,171,694.36 7,923,978.08

หมายเหตุ ** การจัดประเภทรายการบัญชีใหม บัญชีบางรายการของงบการเงินป 2561 ไดจัดประเภทใหสอดคลองกับการแสดง
ในงบการเงินป 2562 **

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 256342 รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562

ÊÁÒคÁ¬Ò»¹¡Ô¨Ê§àคÃÒÐË �ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃÊÁÒªÔ¡àคÃ´ÔÂÙà¹ÕèÂ¹ (Ê.Ê.ค.)

     เพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงถึงแกความตาย โดยมิไดแสวงหากําไรหรือรายไดเพ่ือแบงปนกันซึ่งการตายน้ีรวมถึง
การสาบสูญตามคําสั่งศาล

  ตามขอบังคบัขอ 8 ผูประสงคจะสมัครเปนสมาชิกของสมาคมตองยืน่ใบสมัครตามแบบของสมาคมดวยตนเอง 
ณ ที่ตั้งสํานักงานหรือสถานที่ที่สมาคมกําหนด ในเวลาเปดทําการ
  ตามขอบังคับขอ 9 คุณสมบัติสมาชิก ดังนี้
  1. เปนผูบรรลุนิติภาวะ
  2. ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเปนคนไรความสามารถ
  3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
  4. มีอายุในวันสมัครไมเกิน 65 ปบริบูรณ
  5. เปนสมาชิกสหกรณหรือกลุมเครดิตยูเนี่ยน อยางนอย 180 วัน
  6. เปนสมาชิกสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนประเภทผูใชบริการ 
  ตามขอบังคับขอ 10 ผูสมัครเปนสมาชิกตองนําเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
  2. สําเนาทะเบียนบาน
  3. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ
  4. หลักฐานอื่น ๆ ที่สมาคมกําหนด

 ั ป ิ  ื่่ ใ ั

วิธีการรับสมัครสมาชิก

วัตถุประสงค



43

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 43รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562

ตามขอบังคับขอ 11 ผูสมัครเปนสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณตามหลักเกณฑดังนี้
  1. ชําระเงินคาสมัคร 50 บาท คาบํารุงรายป 50 บาท และเงินสงเคราะหรับลวงหนาตามอัตราที่สมาคม
   กําหนด 900 บาทใหแกสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว
  2. ตองพนกําหนด 180 วนั นบัแตวนัทีค่ณะกรรมการมีมติรบัเปนสมาชิกเวนแตสมาชิกเสียชวีติดวยอุบตัเิหตุ

ตามขอบังคับ ขอ 21 สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
  1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการ
  2. เขารวมการประชุมใหญสามัญและลงสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการเพ่ือบริหารงานสมาคม
  3. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  4. อุทธรณตอสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออก ตามขอ 14(5)

 - ปจจุบัน ณ 25 ธันวาคม 2562 สมาคมมีสมาชิก จํานวน 139,430 คน  
 - สมาคมฯ จายเงินสงเคราะหรายละ ประมาณ 133,852.80 บาท + คาพวงหรีด 1,500 บาท และ
  คืนเงินรับลวงหนา 900 บาท ตามจํานวนคงเหลือของสมาชิกแตละราย

สมาชิกรายแหง
ยกมา 52 แหง
+ เพิ่ม 1 แหง
-  ลด 2 แหง
คงเหลือ 51 แหง

       สมาชิกรายบุคคล
ยกมาตนป 4,808 คน
 + สมัครใหม 127 คน
 - เสียชีวิต 75 คน
 - ลาออก 77 คน
 - คัดชื่อออก 60 คน
 คงเหลือสิ้นป 4,723 คน  

ี ิ ํ

ผลตอบแทนของสมาชิก

¢ŒÍÁÙÅà©¾ÒÐ¾×é¹·ÕèÊÒ¢ÒÀÒ¤ãμŒ
³ 25 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญเอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2563ประจําป 2563
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·Õè 1

¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
áÅÐàÃ×èÍ§»ÃÐ¸Ò¹á¨Œ§ãËŒ·Õè»ÃÐªØÁ·ÃÒº
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

พิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ หองประชุมโรงเรียนทาสะทอนวิทยา

อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ
    3.1 รับทราบสมาชิกเขา–ออก ของ ช.ส.ค. สาขาภาคใต 
    3.2  รับทราบผลการดําเนินงานของ ช.ส.ค. สาขาภาคใต
    3.3 รับทราบผลการดําเนินงานของ ช.ส.ค. 
     - ขอมูลสมาชิกท่ัวประเทศ แยก ช.ส.ค.สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
     - ผลการดําเนินงานของ ช.ส.ค. สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
     - สถิติการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบ้ียเงินใหกูแกสหกรณสมาชิก
     - ระเบียบ ช.ส.ค. ที่แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวของกับ ช.ส.ค. สาขา
     - ความคืบหนาการประสานงานเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการ 
      ตามมาตรา 105/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
    3.4 รับทราบผลการตรวจสอบของคณะผูตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
    4.1 แผนงานและงบประมาณประจําป 2563 ช.ส.ค. สาขาภาคใต
    4.2 ลือกตั้งคณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต
    4.3 แตงตั้งผูแทนเปนผูตรวจสอบกิจการ ช.ส.ค. 
    4.4 แตงตั้งผูแทนชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

..........................................................................................................................................................................................
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มติที่ประชุม
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑºÃÍ§ÃÒÂ§Ò¹
¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ»ÃÐ í̈Ò»‚ 2562

ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·Õè 2



49

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

สําเนา
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2562

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย  จํากัด  สาขาภาคใต
วันเสารที่ 31 มีนาคม 2562

ณ  หองทิวลิป  โรงแรมนิภาการเดน  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

  พิธีกรเรียนเชิญนายเสนห สภาพันธ หัวหนาผู ตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ ประธานในโครงการ
ประชุมใหญสามัญประจําป  2562  ช.ส.ค. สาขาภาคใต  กลาวเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 พรอมใหเกยีรติ
มอบของท่ีระลึกเพ่ือแสดงความยินดีแกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนท่ีมีผลงานดีเดนไดรับโลประกาศเกียรติคุณจาก
กรมสงเสริมสหกรณ เนื่องในงานวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 

ผูมาประชุม

 ผูแทนสมาชิก  76 คน
 ผูสังเกตการณ 78 คน

 1. นายเสนห  สภาพันธ หัวหนาผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ
 2. นายประภาศ มากทอง สหกรณจังหวัดนราธิวาส
 3. นายกําสิทธิ์  บัวสมุย หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดกระบี่ 
 4. นายอรรถสิทธิ์  สงสะนะ รองผูจัดการใหญสายพัฒนา
 5. นายนิกร  บุญญานุกูล ที่ปรึกษา ช.ส.ค. สาขาภาคใต 
 6. นายบุญลภ  ไชยหลอ ที่ปรึกษา ช.ส.ค. สาขาภาคใต
 7. นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร ผูอํานวยการนิคมสหกรณกาญจนดิษฐ
 8. นายภานุวัฒน ณ นครพนม ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ
 9. ผศ.ดร.วีระศักดิ์   คงฤทธิ์ ที่ปรึกษา ช.ส.ค. สาขาภาคใต   

ผูเขารวมประชุม
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

       เมื่อมีผูแทนมาประชุมจํานวน 76 คน เกินกวากึ่งหน่ึงครบองคประชุมแลว
นายจรัล เอี่ยมสําอางค ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต (ช.ส.ค.
สาขาภาคใต) ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวตอนรับผูแทนสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยน ผูเขารวมประชุม และได
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

พิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561

  นายจรัล  เอี่ยมสําอางค  ประธานในท่ีประชุม  ขอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งมีทั้งหมด 
5 ระเบียบวาระ เมื่อไมมีผูแทนทานใดแกไข เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
  1.1 การประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต 
มีองคประชุมทั้งหมด 132 แหง ของสหกรณ/กลุม สมาชิก มีผูเขารวมประชุม  76 แหง
  1.2 การประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด จัดขึ้น
ในวันเสารที่ 27 เมษายน 2562
  1.3 การขอแกไขเอกสาร หนา 38-40 และ 88-89 การแกไขตัวเลขของการบันทึกบัญชี เพ่ือความถูกตอง
ในการบันทึกบัญชี ในหนา 38-40  คําวา หัก ตนทุนขาย เปน ตนทุนขาย  ในหนา 88-89 ใหเอาวงเล็บออก เพื่อใหเปน
ตัวเลขที่ถูกตองในการบันทึกบัญชี

  นายจรัล เอ่ียมสําอางค ประธานในท่ีประชุม มอบหมายให นายธีรวัฒน สงแสง กรรมการและเลขานุการ
ช.ส.ค. สาขาภาคใต เสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561  ตอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและรับรองรายงาน
การประชุม
  นายธีรวัฒน  สงแสง กรรมการและเลขานุการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต  ไดเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561 เมื่อวันเสาร ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมทิวลิป โรงแรมนิภาการเดน อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี

เริ่มประชมุเวลา 09.00 น.เริ่มประชมุเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระท่ี 1

ระเบียบวาระท่ี 2

รับทราบมติที่ประชุม
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เรื่องเสนอเพื่อทราบ

  นายจรัล เอี่ยมสําอางค ประธานในท่ีประชุม ไดนําเสนอรายงานวาระท่ี 3.1,3.2 และวาระท่ี 3.3 ในรูปแบบ 
Presentation  ผลการดาํเนนิงานของชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จาํกดั สาขาภาคใต ประจาํป 2561  
รวมเวลา 15 นาที โดยวีดีทัศนนําเสนอระเบียบวาระ คือ

3.1 รับทราบสมาชิกเขา-ออก ชอง ช.ส.ค.สาขาภาคใต
   (รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหนา 65-67)

3.2 รับทราบผลการดําเนินงานของ ช.ส.ค.สาขาภาคใต
   (รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หนา 68-70)

3.3 รับทราบผลการดําเนินงานของ ช.ส.ค. ณ  31  ธันวาคม 2561
     นายจรัล เอีย่มสาํอางค ประธานในท่ีประชุมเชิญนายอรรถสิทธิ ์สงสะนะ รองผูจดัการใหญสายพัฒนา 
  รายงานผลการดําเนินงานของ ช.ส.ค. ณ 31 ธันวาคม 2561
     นายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ รองผูจัดการใหญสายพัฒนากลาวทักทายผูเขารวมประชุมและช้ีแจง
  เพิม่เตมิใหทกุทานทราบวา ชมุนมุสหกรณเครดิตยเูนีย่นแหงประเทศไทย จาํกดั มผีูจดัการใหญ ดแูลฝายจัดการ
  ทั้งหมดและมีรองผูจัดการใหญ 2 ทาน คือกระผมนายอรรถสิทธิ์ สงสะนะรองผูจัดการใหญสายพัฒนา ดูแล
  งานวิชาการชุมนมุสหกรณสาขาฯและสถาบันพัฒนาเครดิตยเูนีย่นและ นางเครือวลัย  ชลนัย รองผูจดัการใหญ
  สายบรหิาร ดแูลฝายท่ีอยูในสาํนกังานใหญ ซึง่การเขารวมประชมุใหญสามญัประจําป 2562 ของชมุนมุสหกรณ
  เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต ในวันนี้ เนื่องจากผูจัดการใหญ ติดภารกิจ จงึมอบหมาย
  ใหกระผมเขารวมการประชุมในครั้งนี้แทน
    นายอรรถสิทธิ ์ สงสะนะ ชีแ้จงใหทีป่ระชุมทราบตามระเบียบวาระท่ี 3.3 ผลการดําเนนิงานของ ช.ส.ค. 
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในหนา 71) โดยขณะน้ี ช.ส.ค. มีสมาชิกภาพรวมท่ัวประเทศ 
  จาํนวน 1,098 แหง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ช.ส.ค.มทีนุเรอืนหุน จาํนวน 629,155,800 บาท และชีแ้จงเพิม่
  เติมเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ ช.ส.ค.ในรอบปที่ผานมา ซึ่งหากทานใดมีขอเสนอเกี่ยวกับการบริหารงาน
  ของ ช.ส.ค. ทานสามารถรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อจะไดนําเสนอตอผูจัดการใหญ และคณะกรรมการ
  ดาํเนนิการตอไป  นอกจากนี ้นายอรรถสทิธิ ์ สงสะนะ ไดชีแ้จงเพิม่เตมิใหทีป่ระชมุทราบตามรายละเอยีด ดงันี้ 

ประเด็นท่ี 1 ขอขอบคุณ สหกรณ/กลุมสมาชิกในพื้นที่ภาคใตทุกแหง ที่ใหความสําคัญ และให
  ความรวมมือกับชุมนุมสหกรณฯ ทั้งในสวน สํานักงานใหญ และ สาขา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ไมวาจะเปน

ระเบียบวาระท่ี 3

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561  โดยไมมีขอแกไขมติที่ประชุม

  เมื่อไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม  ประธานที่ประชุมจึงขอมติจากที่ประชุมใหญ
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  ดานธุรกิจ ธุรกรรมตางๆ ที่ชุมนุมสหกรณฯ ดําเนินการอยูภายใตการดูแลของทาน สหกรณ/กลุม ทุกแหง
  เปนเจาของชุมนุมสหกรณฯ หากมีสิ่งใดที่ชุมนุมสหกรณฯ สามารถอํานวยความสะดวก หรือสงเสริมสนับสนุน 
  ดูแล ชุมนุมสหกรณฯ ยินดีใหการสนับสนุน ซึ่งสวนนี้ถือเปนหนาที่ของชุมนุมสหกรณฯ 

ประเด็นที่ 2 รอบปที่ผานมา ขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเผชิญปญหาในหลายดาน โดยชุมนุม
  สหกรณฯ พยายามแกไขทีละจุด การแกไขกฎหมายมีอยู 3 ประเด็น โดยมีคณะกรรมาธิการ 24 คน ซึ่งจะมี
  ตวัแทนจากสหกรณเปนกรรมาธิการภาค ทัง้หมด 4 ทาน คอืประธานสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย ประธาน
  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ประธานชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 
  และประธานชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
    1) ปญหา เรื่อง สก.1-2  ชุมนุมสหกรณฯ ไดดําเนินการรวบรวมรายช่ือเพื่อขอแกไขกฎหมาย จํานวน 
  16,041 รายชื่อโดยเฉพาะมาตรา 105/1 เรื่องการจัดสวัสดิการ รางพระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 105/1
  ใหอํานาจระหวางชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนหรือชุมนุมระดับประเทศ ไดรวมมือกับสมาชิกของตนเอง
  กลาวคอื สหกรณแตละประเภทสามารถจดัสวสัดิการได แตการจดัสวสัดิการนัน้  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ และ
  วิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดขณะนี้มีการประชุมรวมกันแลวจํานวน 26 ครั้ง โดย ช.ส.ค.ไดสงรางที่มี
  การปรับจาก สก.1-2 ใหคณะกรรมาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการ
  กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่ง คปภ. ใหขอคิดเห็นวา ตราบใดท่ีกองทุนนี้ไมได
  เก็บเงินมาจากสมาชิกรายบุคคลก็ไมเขาขาย โดยอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมายนายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ 
  รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ดูแลเรื่องนี้ ซึ่งในวันที่ 2 เมษายน 2562 จะมีการนัดผูแทนของ ช.ส.ค. ผูแทน
  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เขาพูดคุย หลักเกณฑ วิธีการ เกี่ยวกับมาตรา 105 /1 โดยคณะกรรมการ 
  ของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ใหนโยบายไว 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ตองยึด
  หลกัการ วธิกีาร ของ สก.1-2 ประเดน็ที ่2 อาจตองปรับรูปแบบ  บางสวน  แตสทิธปิระโยชนตางๆ ของสหกรณ
  สมาชิกยังคงไดรับเชนเดิมหรือใกลเคียงของเกาใหมากที่สุด  
    2) ตามรางรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรี สหกรณเครดิตยูเนี่ยนไมสามารถรับสมาชิกสมทบ
  ซึง่ขบวนการสหกรณเครดติยเูนีย่นไดเสนอวา เครดติยเูนีย่นตัง้อยูในชมุชนบางแหงอยูในสถานศกึษา ควรจะให
  รับสมาชิกสมทบได จึงขอยืนยันตามรางเดิมของกรมสงเสริมฯ  เหมือนหนึ่งในสหกรณทั้ง 7 ประเภท ที่เปดรับ
  สมาชิกสมทบได  แตมีขอแมวาใหจัดตั้งอยูในสถานศึกษาเทานั้น  
    3) การดําเนินงานของสหกรณ มาตรา 46 (5) การรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือเงินฝากประจํา
  จากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปน
  สมาชกิของสหกรณผูรบัฝากเงนิ ทัง้นี ้ตามระเบยีบของสหกรณทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ  
  ซึ่งกฎหมายใหมเพิ่มเติมใหนิติบุคคลสามารถฝากเงินกับสหกรณไดแตจะมีขอแมเหมือนกับสมาคมฌาปนกิจ
  สงเคราะห หากลกูจางของนิตบิคุคลมีเกนิกวาก่ึงหนึง่ ทีเ่ปนสมาชิกของสหกรณกส็ามารถฝากเงินกับสหกรณได  
  โดยในชุมชนมีวัดและโรงเรียน ที่จะทําธุรกรรมกับสหกรณ จึงนําเรื่องนี้หารือตอคณะกรรมาธิการ ในการ
  ตีความหมายของนิติบุคคล กลาวคือตองตีความหมาย วัด โรงเรียนเปนนิติบุคคลหรือไม หากเปนนิติบุคคล
  ก็สามารถเปดใชชองนี้ได ทั้งนี้เรื่องนี้เปนเพียงการหารือในคณะกรรมาธิการยังไมมีขอยุติ
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ประเด็นที่ 3  เรื่องชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ที่เกี่ยวของกับชุมนุมสหกรณฯ
  สาขา ซึ่งไดมีการปรับโครงสรางใหม จากเดิมมี 3 สวนงาน คือ 
    1. ฝายบริหารท่ัวไป ดูแลงานท่ัวไปของสาขา งานทรัพยสิน ครุภัณฑ อาคาร ที่พัก หองประชุม
  งานการเงินและบัญชี
    2. ฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการ ดูแลใหบริการสินเชื่อและสวัสดิการ 
    3. ฝายสงเสริมและพัฒนาสหกรณ ดแูลและสงเสริมพฒันา เผยแพร/จดัต้ังสหกรณ/กลุม อบรมสมาชิก 
  เขารวมการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ 
    ในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการใหนโยบายวา ชุมนุมสหกรณฯสาขา ขาดแผนกการเงินและบัญชี
  ซึ่งแผนกการเงินและบัญชีชุมนุมสหกรณฯสาขารวมอยูกับแผนกบริหารทั่วไป เพราะฉะนั้นเลยมีการปรับ
  โครงสรางใหม จากเดิม 3 แผนก เปน 4 แผนก ดังนี้
    1. แผนกบริหารทั่วไป ดูแลงานทั่วไปของสาขา ทรัพยสิน ครุภัณฑ อาคาร ที่พัก หองประชุม
    2. แผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ ดูแลใหบริการสินเชื่อและสวัสดิการ
    3. แผนกสงเสริมและพัฒนา ดูแลและสงเสริมพัฒนา เผยแพร/จัดตั้งสหกรณ/กลุม อบรมสมาชิก
  เขารวมการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ 
    4. แผนกการเงินและบัญชี ดูแลดานการเงินและบัญชี 
    ประเด็นที่ 4 เรื่องการฝากเงินลงทุนกับ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
  ซึ่งกรมตรวจบัญชีใหขอคิดเห็นตอสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบางแหงวา การถือหุน หรือซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินกับ 
  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 30-40 ลานมีความเสี่ยงสูง ในการน้ีจึงขอแจงผล
  การดําเนินงาน เพื่อใหสมาชิกรับทราบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานมา ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
  แหงประเทศไทย จาํกดั มทีรพัยสนิกวา 4,900 ลานบาท กาํไร สทุธ ิที ่29 ลานบาทเศษ คณะกรรมการดาํเนนิการ
  ชุดที่ 40 ไดมีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลใหกับสมาชิก ทั่วประเทศ รอยละ 3.75 ตอป และจายเงินเฉลี่ยคืน 
  0.5 ตอป โดยรายละเอียดจะนําเสนอในวันประชุมใหญของ ช.ส.ค. ในวันที่ 27 เมษายน  2562
    เมื่อจบการนําเสนอ ประธานในท่ีประชุม ไดสอบถามท่ีประชุมวา ทานใดมีขอซักถามหรือสงสัย
  เพิ่มเติม ใหยกมือเพื่อสอบถาม 
    เมื่อไมมีทานใดซักถาม หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติม ประธานในท่ีประชุม จึงไดขอมติที่ประชุม

รับทราบ

รับทราบ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

  3.4 รับทราบผลการตรวจสอบของคณะผูตรวจสอบกิจการ 
นายจรัล เอี่ยมสําอางค ประธานในที่ประชุมแจงใหที่ประชุมทราบวาประธานผูตรวจสอบกิจการ

ช.ส.ค. ลาออก ในวันนี้จึงขอมอบหมายให นายณัฐพิพัฒ วรฤทธิ์ ผูจัดการช.ส.ค.สาขาภาคใต รายงานผลการตรวจสอบ
ของคณะผูตรวจสอบกิจการ ช.ส.ค. (รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หนา 72-81) เมื่อรายงาน
ผลการตรวจสอบเสร็จเรียบรอย ไมมีผูแทนสหกรณทานใดซักถาม หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุม จึงได
ขอมติที่ประชุม
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ประเด็นซักถาม/ขอเสนอแนะ ช้ีแจงจากผูเกี่ยวของ
นายจรัล  เอี่ยมสําอางค  ประธานในที่ประชุม
แจงวาเหน็ดวยกับขอเสนอแนะท่ีคณุชัยณรงค หนจูนีเสง
นําเสนอ 
 - ประเดน็แรกเรือ่งการแสดงงบการเงนิโดยปนีเ้ปน
ปแรกที่ไดจัดทําขึ้น  และจะนําขอเสนอแนะเหลานี้ไป
ปรับปรุงแกไขในปตอไปใหดียิ่งขึ้น 
 - ประเด็นที่สอง เร่ืองการชวยเหลือสหกรณ/กลุม
เครดิตยูเนี่ยนที่ประสบปญหา โดยสวนนี้คณะกรรมการ 
ช.ส.ค.สาขา ก็ไดรวมกันหารือวาจะมีแนวทางในการ
ชวยเหลือสมาชิกอยางไร ซึ่งไดนําเรื่องเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ เรื่องการรางระเบียบเพื่อ
ฟ นฟูสหกรณ/กลุ ม ที่ประสบปญหาหรือเจอวิกฤต  
และกรรมการดําเนินการไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
รางระเบียบฟนฟูสหกรณที่วิกฤต ซึ่งหากระเบียบผาน
การพิจารณาแลว ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง
ประเทศไทย จาํกดั ไมเพยีงใหการชวยเหลอืทางดานการ
เงนิเพยีงอยางเดยีว  แตจะใหฝายจดัการเขาไปฟนฟ ูดแูล 
ชวยเหลือ ใหคาํแนะนํา และแกไขปญหา เพือ่ใหสหกรณ
สามารถดําเนินงานเดินตอใหได 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  ใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําป 2562  ช.ส.ค.สาขาภาคใต
   นายจรัล เอ่ียมสําอางค ประธานในท่ีประชุม เชิญนายณัฐพิพัฒ วรฤทธ์ิ ผูจัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต
นาํเสนอแผนงานและงบประมาณประจําป 2562 เพ่ือใหทีป่ระชมุพจิารณา  (รายละเอยีดปรากฏในเอกสาร 83-89) เมือ่
ผูจดัการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต นาํเสนอเรยีบรอยแลว ประธานในทีป่ระชมุไดขอใหทีป่ระชมุพจิารณาเพือ่ใหความเหน็ชอบ
แผนงานงบประมาณประจําป 2562 หากมีขอแกไขเพิ่มเติมในสวนใดขอใหนําเสนอตอที่ประชุมใหญ

ระเบียบวาระท่ี 4

นายชัยณรงค  หนูจีนเสง  ผูสังเกตการณ
จากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จํากัด
 - ขอขอบคุณคณะกรรมการและฝายจัดการท่ี
พยายามลงงบการเงินตามที่เคยเสนอแนะ อยางนอยก็
ทําใหสมาชิกไดเห็นภาพในเรื่องของการเงิน 
 - ขอช่ืนชมกับเอกสารประกอบการประชุมใหญ
สามัญประจําป ซึ่งมีรูปเลมสวยงาม และความผิดพลาด
ของเนื้อหานอยมาก ไดมีการพัฒนาขึ้นทุก ๆ ป
 - การแสดงงบการเงินในหน า 40-41 เรื่อง
งบกําไรขาดทุน เปนเพียงตัวประมาณการแมเร่ืองการ
เงินอาจจะไมใชเร่ืองสําคัญท่ีสุดของพวกเรา แตก็มี
ความสาํคญัในเรือ่งของการบรหิารจดัการ อยางไรกต็าม
จะตองมีรายไดใหเพียงพอในการบริหารงานเพ่ือให
บรรลุเปาหมายสูงสุด นั่นก็คือ ทําอยางไรใหสมาชิก
ของสหกรณมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ตัวงบการเงนิงบกําไร
ขาดทุนในป 2561 ในหนา 40 หากดูจากตัวเลขแลว
ไมมั่นใจวา ป2561 ถูกตองหรือ ป 2560 ถูกตอง เพราะ
หากดูจากรายได จะสังเกตไดวา รายไดดอกเบ้ียรับเงิน
กูของสมาชิก ในป 2560 มีจํานวน 13 ลานบาท สวนป 
2561 มีจํานวน 20.6 ลานบาท โดยประมาณ หากยอน
กลับไปดูหนา 38 ลูกหน้ีเงินใหกูของป 2560 สูงกวา
ป 2561 แตทําไมดอกเบ้ียรับของป 2560 ตํ่ากวาในป 
2561 จดุนีอ้าจจะตองตรวจสอบความถูกตองกันอกีคร้ัง 
ซึ่งคร้ังน้ีเปนการทําขอมูลครั้งแรก อยางไรก็ตาม มั่นใจ
วาจะมีการพัฒนากันตอไป
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ประเด็นซักถาม/ขอเสนอแนะ ชี้แจงจากผูเกี่ยวของ

 - เรื่องแผนงานงบประมาณ หากจะใหสมบูรณ
ยิง่ขึน้ควรจะมีการประมาณการคาใชจาย ทีส่อดคลองกับ
ตัวงบการเงินขางตน โดยงบประมาณคาใชจาย 4 หมวด
ยอดรวมเปนเงิน 3,964,179.07 บาท ไมสามารถทราบได
วาไปปรากฏในยอดคาใชจายสวนใดของงบกาํไรขาดทนุ
ครั้งตอไป เราจะทําอยางไรใหเห็นภาพเหลานี้ชัดเจน
ยิง่ขึน้ และควรมีประมาณการเร่ืองของสินทรพัยและหน้ี
สนิดวยเพราะตัวรายไดและคาใชจายเหลานีส้วนใหญมา
จากตัวทรัพยสิน และหนี้สิน เชน ดอกเบี้ยรับเงินใหกูที่
ประมาณการวาได 21,258,000 บาท ตองดูวาชุมนุม
สหกรณฯจะมีเงินใหสมาชิกกูในป 2562 เทาไร อัตรา
ดอกเบ้ียเทาไร ซึง่เปนท่ีมาของรายได ตนทุนกเ็ชนกนั  ใน
เรือ่งหุน,ตัว๋สญัญาใชเงนิทีเ่ปนตนทนุ ตัว๋สญัญาใชเงินจะ
ใชไปประมาณ 9,500,000 ในป 2562 ทานคาดวา จะมี
ตัว๋สญัญาทีส่มาชกิมาใชบรกิารเทาไร  ซึง่มนัจะทาํใหเห็น
ภาพทีช่ดัเจนย่ิงขึน้ เปนขอเสนอแนะอีกสวน  ในเรือ่งของ
การท่ีเราจะพัฒนาเร่ืองน้ีไปเร่ือยๆ บางคร้ังขอมลูเหลานี้
ก็สามารถนําไปใชเปนประโยชนในการบริหารงานได 
     - ขอนําเสนอและฝากเปนขอคิด โดยท่ีทราบกัน
แลววาในปทีผ่านมาจนถึงปจจบุนั นายทะเบียนสหกรณ
มีการเขมงวด เรื่องกฏ-กติกา มากขึ้น และประกอบกับ
สหกรณหรือกลุม ก็มีปญหาเก่ียวกับเรื่องการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่มากข้ึน บางสหกรณประสบปญหา
บางสหกรณไดขอความชวยเหลือจากชุมนุมสหกรณ
จึงขอฝากทานประธานในเรื่องนี้ เพราะเห็นวาหาก
สหกรณประสบปญหาไมว าจะเปน เรื่องการขาด
สภาพคลอง เรื่องการเงิน หรือเรื่องใดก็ตามขอจํากัด
คือ แมมีเจาหนาที่เขาไปสงเสริมแนะนํา ชวยเหลือ
แลวก็ปลอยใหสหกรณดําเนินการตอสหกรณ/กลุม
เหลาน้ันก็ยังเดินหนาตอไปไมได หากมองวาในกรณีที่
สหกรณประสบปญหาสภาพคลองแลว
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ชุมนุมสหกรณฯ เขาไปชวยเหลือ และมีบทบาทหนาที่
เหมือนตอนประเทศไทยประสบปญหาและขอความ
ชวยเหลือ IMF ไมเพียงชวยเหลือ แตยังเขามากํากับ
ดูแล  อยางเขมงวดดวย  ซึ่งจะมีวิธีการอยางไรใหชุมนุม
สหกรณฯเขามาชวยเหลอืสหกรณ  และเขามากาํกบัดแูล
อยางใกลชิด โดยอาจตองมีระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ชุมนุม
สหกรณฯจะเขาไปชวยเหลือสหกรณ/กลุมท่ีประสบ
ปญหาได

นายบุญลภ  ไชยหลอ  ผูแทน
 จากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานคลองใหญ จํากัด
การปรับลดคาใชจายในการออกพื้นที่ปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีน่ัน้ อาจสงผลกระทบตอการปฏบิตังิานในพ้ืนที่ 
จงึขอฝากเร่ืองน้ีใหพจิารณาถึงความเหมาะสม  เนือ่งจาก
เปนหวงเจาหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผน
งานเปาหมายท่ีวางไวแตคาใชจายอาจไมสอดคลองกับ
แผนงานที่กําหนด 

นายจรัล  เอี่ยมสําอางค  ประธานในที่ประชุม
ขอบคุณผูนําที่เปนหวงเจาหนาที่  และจะนําเสนอตอไป  
เพือ่ใหสอดคลองกับการปฏิบตัหินาทีข่องเจาหนาที ่ และ
เพื่อประโยชนในกิจการงานตางๆ

อนุมัติ และใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําป 2562มติที่ประชุม

  เมื่อไมมีทานใดซักถาม  หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติม  ประธานในท่ีประชุม จึงไดขอมติที่ประชุม

4.2  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต ชุดที่ 16/2562
   นายสิทธิศักดิ์ สุชาติพงษ ผูชวยผูจัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคใต และนางสาววรรณวิไล วงศศิรประภา   
หัวหนาสํานักบริการภาคใตตอนบน ทําหนาที่อนุกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต โดยอาศัยความตามระเบียบชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
วาดวย ช.ส.ค.สาขา พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) ขอ 27 และ ขอ 29
ในป 2562 กรรมการที่หมดวาระ ดังนี้ 
    1. นายธีรวัฒน สงแสง  หมดวาระตนสังกัด
    2. นายเอกสิทธิ์     สุทธิเกิด  หมดวาระตนสังกัด 
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ชมรมเครดิตยูเนี่ยน จํานวน (คน)

ชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบฯ - ชุมพร-ระนอง
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนสุราษฎรฯ - อันดามัน
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช - พัทลุง - ตรัง
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคใตตอนลาง

2
3

3

กรอบการเลือกตั้ง  เลือกต้ัง  จํานวน  8  ทาน

  นายสิทธิศักดิ์ สุชาติพงษ ประธานอนุกรรมการเลือกต้ัง ไดขอใหผูแทนในท่ีประชุมเสนอช่ือบุคคล โดยมี
ผูแทนสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลดังตอไปน้ี

  1. นายภัทรดนัย  สมศรี ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานหินเทิน  จํากัด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เสนอช่ือ นางประภาพร  สิทธิกิตตินันท  ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานแสงอรุณ จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
  2. นายศุภมงคล  แตงสถิตย  ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนปากแพรกพัฒนา จํากัด จังหวัดชุมพร
เสนอช่ือ นายสุรชัย จูสวย ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานถํ้าสิงห จํากัด จังหวัดชุมพร

รับรองในสัดสวนชมรมเครดิตยูเนี่ยน ประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง ตามที่ไดมีการเสนอมติที่ประชุม

    3. นายปรีชา  บุญรม  หมดวาระตนสังกัด และ ช.ส.ค.สาขา
    4. นายสาโรจน สุคนธรัตน  หมดวาระตนสังกัด และ ช.ส.ค.สาขา
    5. นายนิยม  กาญจนพันธ  หมดวาระตนสังกัด และ ช.ส.ค.สาขา
    6. นางประภาพร   สิทธิกิตตินันท หมดวาระ 1 ช.ส.ค.สาขา
    7. นายสุรชัย        จูสวย  หมดวาระ 1 ช.ส.ค.สาขา
    8. นายมาโนชย ศรีเทพ  หมดวาระ 1 ช.ส.ค.สาขา 

  ซึ่งสัดสวนการคัดเลือกคณะกรรมการแยกตามพ้ืนที่ดังนี้
    ชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง  3   ทาน
    ชมรมเครดิตยูเนี่ยนสุราษฎรฯ-อันดามัน   3   ทาน
    ชมรมเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช-พัทลุง-ตรัง
    ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคใตตอนลาง  3   ทาน

ชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง
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  1. นายประทีป พรมสาร ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทุนทวี จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี เสนอ 3 ทาน
ในสัดสวนชมรมเครดิตยูเนี่ยนสุราษฎรฯ-อันดามัน
   ทานท่ี  1  นายกมลพันธ  ภัทรเวชวงศ
     ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานนาเดิม จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี
   ทานท่ี  2 นายสําเริง  แปนเจรญิ
     ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมิตรสัมพันธ จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี
   ทานท่ี  3 นายธวัช  นะมะ  
     ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานหนองหญาปลองสามัคคี จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี

  1. นายสัญญา ทองเพ่ิม ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานโคกมวง จํากัด จังหวัดสงขลา เสนอช่ือ
ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคอหงส จํากัด จังหวัดสงขลา

  1. นายคลาย  ชัยโยธา ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนปาบอน จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  เสนอ 2 ทาน
ในสัดสวนชมรมเครดิตยูเนี่ยนนครศรีฯ-พัทลุง-ตรัง
   ทานท่ี  1   นายบุญลภ  ไชยหลอ 
     ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานคลองใหญ จํากัด จังหวัดพัทลุง
   ทานท่ี  2 นายยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์
     ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางละอาย จํากัด จังหวดันครศรีธรรมราช

รับรองในสัดสวนชมรมเครดิตยูเนี่ยนสุราษฎรฯ-อันดามัน  ตามที่ไดมีการเสนอ

รับรองในสัดสวนชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคใตตอนลาง ตามที่ไดมีการเสนอ

รับรองในสัดสวนชมรมเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช-พัทลุง-ตรัง ตามที่ไดมีการเสนอ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ชมรมเครดิตยูเนี่ยนสุราษฎรฯ-อันดามัน

ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคใตตอนลาง

ชมรมเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช-พัทลุง-ตรัง
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รับรองทั้ง 8 ทานเปนคณะกรรมการชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
สาขาภาคใต  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

มติที่ประชุม

  นายสิทธิศักดิ์ สุชาติพงษ ประธานอนุกรรมการเลือกต้ัง สอบถามผูแทนสมาชิกในท่ีประชุม มีผูใดเสนอชื่อ
บุคคลเขารับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมนุมสหกรณฯ สาขาภาคใต อีกหรือไม เมื่อไมมีผูใดเสนอชื่อบุคคลเขารับการ
เลือกตั้งอีก ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งจึงไดมอบหมายใหนางสาววรรณวิไล วงศศิรประภา หัวหนาสํานักบริการ 
ภาคใตตอนบนสรุปผลการเสนอชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเปนคณะกรรมการชุมนุมสหกรณฯ สาขาภาคใต  ดังนี้
   1. นางประภาพร    สิทธิกิตตินันท
   2. นายสุรชัย    จูสวย   
   3. นายกมลพันธ    ภัทรเวชวงศ    
   4. นายสําเริง     แปนเจริญ    
   5. นายธวัช     นะมะ
   6. นายบุญลภ  ไชยหลอ 
   7. นายยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์    
   8. ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตติ    
  นายสิทธิศักดิ์ สุชาติพงษ ประธานอนุกรรมการการเลือกต้ัง ขอมติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562
เพื่อรับรองการเปนคณะกรรมการชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

ผลการประชุมการจัดสรรตําแหนง
รายชื่อคณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต ชุดท่ี 16 ประจําป  2561

 1 นายจรัล เอี่ยมสําอางค ประธานกรรมการ  วาระที่ 2  ปที่ 2
ตนสังกัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยน อพป.บานมะเดื่อทอง  จํากัด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 2 ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตติ     รองประธานกรรมการคนท่ี 1 วาระที่ 1  ปที่ 1
ตนสังกัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคอหงส จํากัด จังหวัดสงขลา
 3 นายกมลพันธ   ภัทรเวชวงศ    รองประธานกรรมการคนท่ี 2 วาระที่ 1  ปที่ 1
ตนสังกัด   สหกรณเครดิตยเูนี่ยนบานนาเดิม จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี
 4 นายสําเริง   แปนเจริญ     กรรมการและเลขานุการ วาระที่ 1  ปที่ 1
ตนสังกัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมิตรสัมพันธ  จํากัด  จังหวัดสุราษฎรธานี
 5 นางประภาพร    สิทธิกิตตินันท กรรมการ  วาระที่ 2  ปที่ 1 
ตนสังกัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานแสงอรุณ  จํากัด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วาระ
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 6 นายสุรชัย จูสวย   กรรมการ  วาระที่ 2  ปที่ 1
ตนสังกัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานถํ้าสิงห  จํากัด  จังหวัดชุมพร
 7 นายธวัช     นะมะ   กรรมการ  วาระที่ 1  ปที่ 2
ตนสังกัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานหนองหญาปลองสามัคคี  จํากัด  จังหวัดสุราษฎรธานี
 8 นายบุญลภ ไชยหลอ  กรรมการ  วาระที่ 1  ปที่ 1
ตนสังกัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานคลองใหญ  จํากัด  จังหวัดพัทลุง
 9 นายยุทธนา ยิ่งกิตติมานุศักดิ์      กรรมการ  วาระที่ 1  ปที่ 2
ตนสังกัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางละอาย จํากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วาระ

4.3  แตงตั้งผูแทนเปนผูตรวจสอบกิจการ ช.ส.ค.
    นายสิทธิศักดิ์   สุชาติพงษ  ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง  แจงใหที่ประชุม ดําเนินการเลือกตั้ง
  ผูแทนเปนผูตรวจสอบกิจการ อาศัยอํานาจตามระเบียบ ช.ส.ค. วาดวย การเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการ 
  พ.ศ.2559 ขอ 8 กรณีมติที่ประชุมใหเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิก ใหผูแทนสหกรณในแตละภาคเลือกตั้ง
  ผูแทนซ่ึงจะเปนผูตรวจสอบกิจการตามสัดสวนในแตละภาคที่ชุมนุมสหกรณกําหนดภาคละหนึ่งคนรวมหาคน 
  และเสนอชื่อผูซึ่งจะเปนผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุมใหญลงมติ
    ในกรณีทีภ่าคใดมีผูแทนสหกรณไดรบัการเลือกต้ังเปนประธาน ผูแทนสหกรณภาคน้ันจะไมไดรบัสทิธิ์
  เปนผูตรวจสอบกิจการ
    นายชัยชาญ  เอี่ยมสําอางค ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนราษฎรประสงคพัฒนา จํากัด จังหวัด
  ประจวบคีรีขันธ เสนอช่ือ นายเอ้ือม จันทรสุขโข ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนวังนํ้าเขียวพัฒนา จํากัด 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  ผลการเลือกผูตรวจสอบกิจการ 
    นายเอ้ือม จันทรสุขโข จากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนวังนํ้าเขียวพัฒนา จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
  ไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูตรวจสอบกิจการ
 

รับรองเปนเอกฉันท ใหนายเอื้อม จันทรสุขโข ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนวังนํ้าเขียวพัฒนา จํากัด
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ เปนตวัแทนในสดัสวนผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือเสนอตอท่ีประชมุใหญตอไปมติที่ประชุม
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4.4 พิจารณาเลือกผูแทนชมรมสตรีสัดสวนสาขาภาคใต
   นายสิทธิศักดิ์ สุชาติพงษ ประธานอนุกรรมการการเลือกต้ัง แจงใหที่ประชุม ดําเนินการเลือกผูแทน
ชมรมสตรีโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ ช.ส.ค. วาดวย ชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2560 หมวดที่ 5 ขอ 16 วรรค 3

ผลการเลือกผูแทนชมรมสตรี
นางประภาพร  สทิธกิติตนินัท  ผูแทนจากสหกรณเครดติยเูนีย่นบานแสงอรณุ จาํกดั จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ

ไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูแทนชมรมสตรี สัดสวนสาขาภาคใต 

รับรองเปนเอกฉันท ใหนางประภาพร สิทธิกิตตินันท ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
บานแสงอรุณ จํากัด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนตัวแทนในสัดสวนผูแทนชมรมสตรี
สัดสวนสาขาภาคใต เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญตอไป

มติที่ประชุม

จรัล  เอี่ยมสําอางค
( จรัล  เอี่ยมสําอางค )
ประธานในที่ประชุม

ธีรวัฒน  สงแสง
( ธีรวัฒน  สงแสง )

กรรมการและเลขานุการ

หิรัญญา  รัตนโชติ บันทึก/พิมพ
ณัฐพิพัฒ วรฤทธิ์ ตรวจทาน   

เรื่องอื่นๆ

- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี 5

ปดประชุมเวลา 12.40 น.

.....................................................................................................................................................มติที่ประชุม
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àÃ×èÍ§àÊ¹Íà¾×èÍ·ÃÒº

ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·Õè 3
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

ชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบฯ - ชุมพร - ระนอง
 1  ประจวบคีรีขันธ 20 2 1 -  23
 2  ชุมพร  8                   13 2 -  23
 3  ระนอง  2 - 2 -  4
รวมสหกรณ / กลุม   30                    15 5 -  50
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนสุราษฎรฯ - อันดามัน
 1  สุราษฎรธานี  21 16 1 -  38
 2  ภูเก็ต   4  - - -  4
 3  พังงา   - 1 - -  1
 4  กระบ่ี  1 1 - -  2
รวมสหกรณ / กลุม  26 18 1 -  45
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนนครศรีฯ - พัทลุง - ตรัง
 1  นครศรีธรรมราช 7 5 1 -  13
 2  พัทลุง  7 1 4 -  12
 3  ตรัง   3 - 1 -  4
รวมสหกรณ / กลุม  17 6 6 -  29
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคใตตอนลาง
 1  สตลู   - - 1 -  1
 2  สงขลา  12 5 2 -  19
 3  ยะลา   1 - 1 +1  3
 4  ปตตานี  - - 1 -  1
 5  นราธิวาส  1 - 1 -  2
รวมสหกรณ / กลุม  14 5 6 +1  26
ผูสมัครใชบริการประเภทองคกรอื่น - - - -  7
รวมสหกรณ/กลุมทั้งหมด  87                   44 18 +1          157

ลําดับ
สหกรณ สมาชิกผูใชบริการ สะสม

จังหวัด เขาใหม
ป 2562(1)

สุทธิ
ดําเนินงาน

สหกรณ/กลุมยกมาป 2561 (จํานวน)
ตารางแสดงจํานวนสหกรณ / กลุมแยกตามพื้นที่การสงเสริมแตละชมรมฯ

รับทราบสมาชิกเขา - ออก ของ ช.ส.ค.สาขาภาคใต3.1



64

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

จํานวนสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่สาขาภาคใตแยกตามประเภท ( ตามสถิติขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2562 )

ลําดับที่

1 กลุมสะสม ยะลา 22-12-62ยะลาแผนดินทอง

ประเภท จังหวัด วันที่ตอบรับ
เปนสมาชิกกลุมเครดิตยูเนี่ยน

ตารางแสดงรายชื่อสมาชกิเขาใหมในป 256211

ููู ( ตา ถต ู าค )

ÊË¡Ã³ � 87 áË‹§

7 áË‹§

¼ÙŒÊÁÑ¤ÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐàÀ·Í§¤ �¡ÃÍ×è¹

¡ÅØ‹ÁÊÁ·º 44 áË‹§

¡ÅØ‹ÁÊÐÊÁ 19 áË‹§

จํานวนสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนแยกตามพื้นที่ชมรมฯ ( ตามสถิติขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2562 )

¹¤ÃÈÃÕÏ-¾Ñ·ÅØ§-μÃÑ§
29 áË‹§

ÀÒ¤ãμ ŒμÍ¹Å‹Ò§ 26 áË‹§

ÊØÃÒÉ®Ã �Ï-ÍÑ¹´ÒÁÑ¹ 45 áË‹§

»ÃÐ¨ÇºÏ-ªØÁ¾Ã-ÃÐ¹Í§
50 áË‹§
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

หมวดท่ี 1 คาใชจายพัฒนาสหกรณ

หมวดท่ี 2 คาใชจายบริหารสํานักงาน

หมวดท่ี 3 คาใชจายบริหาร (กรรมการ/ที่ปรึกษา)

หมวดท่ี 4 คาใชจายทั่วไป

   รวมทั้งสิ้น

1,304,550.00

11,216,800.00

542,000.00

740,500.00

13,803,850.00

1,044,626.00

11,190,738.45

506,973.00

661,800.82

13,404,138.27

80.08

99.77

93.54

89.37

97.10

รายการ

รายการลําดับ

เปาหมาย รอยละจายจริง

สรปุผลคาใชจายตามแผนงานงบประมาณประจําป 2562

การจดัซื้อทรพัยสนิ

การจดัซื้อทรพัยสนิ ช.ส.ค. สาขาภาคใต
ดําเนินการ

แลว
ยังไม

ดําเนินการ หมายเหตุ

รายการทรัพทยสินครุภัณฑ 
1 กลองถายรูป       27 มิ.ย. 62  
2 ชุดเครื่องเสียงหองประชุม     23 มิ.ย. 62 
คาใชจายตัดจาย 
1 ปรับปรุงหองนํ้า  อาคารสํานักงาน     31 ก.ค. 62

.....................................................................................................................................................มติที่ประชุม
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

รับทราบผลการดําเนินงานของ ช.ส.ค.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความคบืหนาการประสานงานเพือ่กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารจดัสวสัดกิารตามมาตรา 105/1 แหงพระราชบญัญัติ
 สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.....................................................................................................................................................มติที่ประชุม
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะผูตรวจสอบกิจการ
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 6-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ หองประชุมสํานักงานชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
สาขาภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี

ผูมาประชุม

ผูเขารวมประชุม
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

5. ที่ดินของสหกรณสายสัมพันธระไมล  รอจําหนายชําระหน้ี ต้ังอยูที่ หมู 1 ต.เบียน อ.สะบายอย จ.สงขลา ดังน้ี
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการพัฒนาบุคลากร แผนกอบรม จํานวน 4 หลักสูตร
1. การอบรมหลักสูตรพื้นฐาน  จํานวน 1 หลักสูตร
   เปาหมาย - อบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการดําเนินการ  จํานวน 4 ครั้ง (ชมรม)
- ดําเนินการอบรมแลว จํานวน 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 29-30 มิถุนายน 2562 ของชมรมภาคใตตอนลาง จังหวัดสงขลา
ผูเขาอบรม จํานวน 86 คน งบประมาณ 20,000 บาท
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนแนะของผูตรวจสอบกิจการ
 1. ชมรมภาคใตตอนลาง  อยูในพื้นท่ีเส่ียงภัยจึงมีสหกรณและกลุมเครดิตยูเน่ียนนอยมากและไมเขมแข็งเทาท่ีควร
  จึงจําเปนตองพัฒนาสงเสริมใหมากข้ึน
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

 

 

 
 
 
 
 
 

  2. การฝากเงินออมทรัพย กับ ช.ส.ค. ประจําปเปนไปตามแผน  แตสามารถระดมเงินฝากใหเพิ่มมากย่ิงข้ึน
   เพื่อให ช.ส.ค. เปนศูนยกลางทางการเงินของสมาชิกอยางแทจริง
  3. การประเมินสหกรณตนแบบยังไมไดดําเนินการ
  4. การเพิ่มสมาชิกใหมรายบุคคลเพิ่มข้ึน  แตในภาพรวมสมาชิกลดลง  ควรเพิ่มสมาชิกในภาพรวมใหมากย่ิงข้ึนดวย
  5. การจัดสวัสดิการเงินกูใหเจาหนาท่ี  ควรมีรูแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร

.....................................................................................................................................................มติที่ประชุม
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต
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2562 
 

31 . . 62 
% 

 
2563 

( ) 
% 

 1   

 365,750.00 379,300.00 103.70 349,900.00 (15,850.00) (4.33)

 828,000.00 617,627.00 74.59 750,000.00 (78,000.00) (9.42)

 100,000.00 113,623.00 113.62 100,000.00 - -

 10,800.00 5,700.00 52.78 10,800.00 - -

 1,304,550.00 1,116,250.00 85.57 1,210,700.00 (93,850.00) (7.19)

 2  

/  9,000.00 6,192.00 68.80 39,000.00 30,000.00 333.33

 /  123,000.00 158,846.95 129.14 147,000.00 24,000.00 19.51

/ / 
 /  

27,000.00 29,900.10 110.74 27,000.00 - -

 53,000.00 39,339.88 74.23 50,000.00 (3,000.00) (5.66)

 107,100.00 234,036.87 218.52 107,100.00 - -

 878,500.00 922,402.95 105.00 910,000.00 31,500.00 3.59

-  9,500,000.00 10,059,754.21 105.89 9,824,220.00 324,220.00 3.41

 217,600.00 0.00 0.00 14,000.00 (203,600) (93.57)

 60,000.00 71,791.50 119.65 59,400.00 (600.00) (1.00)

-  23,000.00 14,704.00 63.93 23,000.00 - -

 55,000.00 82,174.00 149.41 85,000.00 30,000.00 54.55

 36,000.00 29,046.50 80.68 42,000.00 6,000.00 16.67

 57,600.00 57,330.00 99.53 57,600.00 - -

 10,000.00 9,600.00 96.00 10,000.00 - -

 40,000.00 33,521.50 83.80 40,000.00 - -

 20,000.00 19,968.83 99.84 30,000.00 10,000.00 50.00

 11,216,800.00 11,768,609.29 104.92 11,465,320.00 248,520.00 2.22

งบประมาณคาใชจายงบประมาณคาใชจาย
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต
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งบประมาณคาใชจาย (ตอ)งบประมาณคาใชจาย (ตอ)
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% 
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 3 ( / ) 

 140,000.00 128,600.00 91.86 140,000.00 - - 

 /  192,000.00 167,340.00 87.16 192,000.00 - - 

 50,000.00 53,982.00 107.96 60,500.00 10,500.00 21.00 

 10,000.00 8,033.00 80.33 10,000.00 - - 

 - - - 42,000.00 42,000.00 100.00 

 150,000.00 149,018.00 99.35 150,000.00 - - 

 542,000.00 506,973.00 93.54 594,500.00 52,500.00 9.69 

 4  

 5,500.00 5,417.00 98.49 10,000.00 4,500.00 81.82 

 578,000.00 578,000.00 100.00 576,000.00 (2,000.00) (0.35) 

 107,000.00 46,508.82 43.47 106,000.00 (1,000.00) (0.93) 

 50,000.00 31,875.00 63.75 50,000.00 - - 

 740,500.00 661,800.82 89.37 742,000.00 1,500.00 0.20 

 13,803,850.00 14,053,633.11 101.81 14,012,520.00 208,670.00 1.51 
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

รายการ

ตูนิรภัย (ขนาดเล็ก)

กลองวงจรปด 

ปรับปรุงระบบไฟสองสวาง (สนง.สาขา)

ปรับปรุงระบบประปา (สนง.บริการ)

ปรับปรุงพื้นที่หนา สนง.บริการ

ปรับปรุงสุขภัณฑหองนํ้า (สนง.สาขา)

ปดกั้นดานหลัง สนง.บริการ

ลําดับ

1

2

1

2

3

4

5

รายการทรัพยสิน

รวมคาใชจายตัดจาย

รวมทรัพยสิน

จํานวน

1

1

1

1

1

1

1

หนวย

ตู

ชุด

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

ราคา/หนวย

10,000

18,000

30,000

10,000

30,000

40,000

60,000

จํานวนเงิน

10,000

18,000

28,000

30,000

10,000

30,000

40,000

60,000

170,000

198,000

á¼¹¡ÒÃ«×éÍ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹  ª.Ê.¤.ÊÒ¢ÒÀÒ¤ãμŒá¼¹¡ÒÃ«×éÍ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹  ª.Ê.¤.ÊÒ¢ÒÀÒ¤ãμŒ

      รวมทรัพยสินครุภัณฑ

คาใชจายตัดจาย
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

20,697,630.25
600.00

20,698,230.25

14,014.84
4,890,295.91

           -
1,071,635.00

205,453.25
117,382.00

7,000.00
2,800.00

48,133.42
6,356,714.42

27,054,944.67

18,157,512.25
6,268.25

18,163,780.50

1,456,343.84
5,122,552.33

           -
1,061,732.50

226,003.25
69,419.00
50,500.00

           -
374,876.01

8,361,426.93
26,525,207.43

26,635,337.76
5,342.09

26,640,679.85

1,430,000.00
5,176,000.00

1,500.00
1,059,000.00

250,000.00
72,000.00
53,000.00

          -
500.00

8,042,000.00
34,682,679.85

ประมาณการรายได
รายไดธุรกิจสินเช่ือ :
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
    ดอกเบี้ยรับ-ลูกหนี้ใหกูที่พิพากษา-ระหวางดําเนินคดี
        รวม
รายไดอื่นๆ :
ผลตอบแทนจากการลงทุน
   คาบริหารโครงการสวัสดิการเงินกู-เงินสะสม (สก.1-2)
   คาธรรมเนียมแรกเขา
   คาบํารุงสมาชิก
   ขาย-เอกสารแบบพิมพ
   ขาย-ของที่ระลึก
   รายไดงานบริการหอพักและหองประชุม
   เงินสนับสนุน การดําเนินคดีแกสหกรณสมาชิก
   รายไดเบ็ดเตล็ด
        รวม
              รวมประมาณการรายได

รายการ ผลการดําเนินงาน
ป 2561

ผลการดําเนินงาน
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต
ประมาณการรายได - คาใชจาย ประจําป 2563



89

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด  สาขาภาคใต
ประมาณการรายได - คาใชจาย ประจําป 2563 (ตอ)

9,459,994.25
            -
            -

108,176.61
69,189.14

9,637,360.00

22,712.00
            -

28,773.25
8,289.00

59,774.25

412,851.75
5,085,047.00
1,573,452.50
2,362,481.09
9,433,832.34

19,130,966.59
7,923,978.08

10,059,754.21
827,682.97

1,198,131.92
123,971.24
39,676.96

12,249,217.30

103,034.50
(275,495.63)

28,388.00
6,165.00

(137,908.13)

            -
4,627,625.00
1,441,282.37
2,173,296.53
8,242,203.90

20,353,513.07
6,171,694.36

9,824,220.00
777,920.00

2,021,700.00
137,500.00
43,200.00

12,804,540.00

150,000.00
           -

29,000.00
9,600.00

188,600.00

           -
5,348,500.00
1,297,500.00
2,540,900.00
9,186,900.00

22,180,040.00
12,502,639.85

รายการ ผลการดําเนินงาน
ป 2561

ผลการดําเนินงาน
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการคาใชจาย 
ตนทุน : 
ตนทุนธุรกิจสินเชื่อ-ดอกเบี้ยตั๋วจาย
    ตนทุนบริหารเงินลงทุน-ดอกเบี้ยตั๋ว
    ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากประจํา
    ตนทุน-เอกสารแบบพิมพ
    ตนทุน-ของที่ระลึก
   รวม
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ :
 คาบริหารสินเชื่อ
 หนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกู
    คาบริหารงานระดมทุน
    คาใชจายในการขายเอกสารแบบพิมพ/ของท่ีระลึก
   รวม
คาใชจายในการดําเนินงาน :
 คาใชจายดอกเบ้ีย
    คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
    คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ
    คาใชจายดําเนินงานอื่น 
   รวม
         รวมประมาณการคาใชจาย
  ประมาณการกําไร (ขาดทุน) ประจําป 2563

.....................................................................................................................................................มติที่ประชุม
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พิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขาภาคใต้4.2

อาศัยอํานาจตามระเบียบ ช.ส.ค. วาดวย ช.ส.ค.สาขา พ.ศ. 2563 และระเบียบ ช.ส.ค.วาดวย ช.ส.ค.สาขา 
พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   ขอ 27 คณะกรรมการชุมนุมสหกรณสาขา ใหคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการ
สาขาขึ้นมาคณะหน่ึง มีจํานวนตั้งแตหาคนถึงเจ็ดคนโดยใหพิจารณาแตงตั้งจากกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
ตามสัดสวนจํานวนผูแทนสมาชิกในแตละสาขา กรรมการในสวนที่เหลือใหเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิกในแตละ
สาขาและใหคณะกรรมการสาขาเลือกตั้งในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงประธานคนหน่ึง รองประธานคนหน่ึงหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
  การเลือกตั้งกรรมการสาขาในวรรคกอนน้ัน ใหเลือกจากผูแทนสหกรณสมาชิกที่เปนสตรีอยางนอยสาขาละ
หนึ่งคน จากนั้นใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูแทนสตรีจากกรรมการชุมนุมสหกรณสาขาที่เปนสตรีสาขาละหนึ่งคน เพื่อ
เสนอคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณแตงตั้งเปนกรรมการชมรมสตรีตามระเบียบชุมนุมสหกรณวาดวยชมรม
สตรีเครดิตยูเนี่ยนที่ถือใชอยูในปจจุบัน
  ขอ 29 กําหนดเวลาอยูในตําแหนงใหกรรมการสาขาดํารงตําแหนงที่สาขาตามวาระของสหกรณสมาชิก
ตนสังกัดหากกรรมการสาขาดังกลาวอยูในตําแหนงสหกรณสมาชิกตนสังกัดในวาระท่ีสอง ปที่สอง ใหถือวาพนจาก
ตําแหนงกรรมการสาขากอนวันที่มีการประชุมใหญของชุมนุมสหกรณ
  ขอ 42 จํานวนกรรมการสาขาตามขอ 27 ใหใชบังคับเฉพาะชุมนุมสหกรณสาขาใหมและชุมนุมสหกรณสาขา
เดิมตามขอ 5
  ขอ 43  ชมุนมุสหกรณสาขาท่ีจดัตัง้อยูกอนระเบียบนีใ้ชบงัคบัและยังไมมกีารแยกหรือจดัตัง้ชมุนมุสหกรณสาขา
ใหมตามขอ 5 ยังคงใหมีจํานวนกรรมการสาขาไมเกินเกาคน  แตตองดําเนินการใหมีจํานวนกรรมการสาขาเปนไปตาม
ระเบียบภายในระยะเวลาสามปนับแตวันที่ในระเบียบนี้ใชบังคับ

วาระที่ ปที่
ชื่อ - สกุลที่ ตําแหนง หมายเหตุ

การดํารงตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายจรัล       เอี่ยมสําอางค
ผศ.บรรเจิด    พฤฒิกิตติ    
นายกมลพันธ  ภัทรเวชวงศ   
นายสําเริง      แปนเจริญ    
นางประภาพร  สิทธิกิตตินันท
นายสุรชัย       จูสวย
นายธวัช         นะมะ
นายบุญลภ     ไชยหลอ
นายยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์    

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมดวาระตนสังกัด

หมดวาระตนสังกัด

หมดวาระตนสังกัด
หมดวาระ 1

หมดวาระตนสังกัด

2
2
2
2
2
2
1
2
2

2
1
2
1
1
2
2
1
2

การดํารงตําแหนงคณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต ชุดที่ 16
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“ขาพเจา (ผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวาจะปฏิบัติหนาท่ีตามความคิดเห็นของขาพเจาโดยบริสุทธ์ิใจ
จะเปนผูรักษาไวซ่ึงสัจจะ จะพยายามไมขาดการประชุมคราวใดๆ

โดยไมจําเปนจริง ๆ และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตเพ่ือประโยชนของชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัดและบรรดาสมาชิก”

  1. นายจรัล    เอี่ยมสําอางค ตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ
  2. ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ ตําแหนงกรรมการดําเนินการ และกรรมการอํานวยการ
  3. นายกมลพันธ ภัทรเวชวงศ ตําแหนงกรรมการดําเนินการ

   1. นายจรัล   เอี่ยมสําอางค 
   2. นายกมลพันธ  ภัทรเวชวงศ 
   3. นายสุรชัย       จูสวย  
   4. นายธวัช   นะมะ  
   5. นายยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์    

ี่ 

การดํารงตําแหนงใน ช.ส.ค. สํานักงานใหญชุดท่ี 41

 1. ......................................................................................................................................................
 2. ......................................................................................................................................................
 3. ......................................................................................................................................................
 4. ......................................................................................................................................................
 5. ......................................................................................................................................................
 6 . ......................................................................................................................................................
 7. ......................................................................................................................................................
 8. ......................................................................................................................................................
 9. ...................................................................................................................................................... 

ผลการเลือกตั้ง  คณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต ชุดท่ี 17ผลการเลือกต้ัง  คณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต ชุดที่ 17

กรรมการที่หมดวาระกรรมการท่ีหมดวาระ

.....................................................................................................................................................มติที่ประชุม
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พิจารณาเลือกผูแ้ทนเป็นผูต้รวจสอบกิจการ4.3

  อาศัยอํานาจตามระเบียบ ช.ส.ค.วาดวย การเลือกต้ังคณะผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ขอ 8 กรณีมติ
ทีป่ระชมุใหเลอืกตัง้จากผูแทนสหกรณ ใหผูแทนสหกรณในแตละภาค สรรหาผูซึง่จะเปนผูตรวจสอบกจิการตามสดัสวน
ในแตละภาคที่ชุมนุมสหกรณกําหนดภาคละหน่ึงคนรวมหาคน และเสนอชื่อผูซึ่งจะไดรับการสรรหาเปนผูตรวจสอบ
กิจการใหที่ประชุมใหญลงมติ
  ในกรณีที่ภาคใดมีผูแทนสหกรณไดรับการเลือกตั้งเปนประธาน ผูแทนสหกรณภาคนั้นจะไมไดรับสิทธิ์เปนผู
ตรวจสอบกิจการ

 1. ......................................................................................................................................................

ผลการเลอืกผูตรวจสอบกจิการ

.....................................................................................................................................................มติที่ประชุม
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.....................................................................................................................................................มติที่ประชุม

พิจารณาเลือกผูแ้ทนชมรมสตรีสัดสว่น สาขาภาคใต้4.4

  อาศัยอํานาจตามระเบียบ ช.ส.ค.วาดวย ชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 คณะกรรมการชมรม
สตรีเครดิตยูเน่ียน ขอ 16 วรรค 3 ผูที่จะไดรับการเลือกต้ังและแตงตั้งเปนคณะกรรมการ ตองมีคุณสมบัติครบถวน
ทุกขอ ดังตอไปนี้
  (1) เปนบุคคลไมขาดคุณสมบัติตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และมาตรา 10
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553
  (2) ตองเปนสมาชิกของสหกรณตนสังกัดนั้นไมนอยกวาสามปติดตอกัน
  (3) ตองไดรบัเกยีรตบิตัรวาสอบผานโครงการศกึษาดวยตนเองชดุทีห่นึง่และชดุทีส่องตามหลกัสตูรของชมุนมุ
สหกรณ  
  (4) สหกรณตนสังกัดของกรรมการตองถือหุนครบถวนตามขอบังคับของชุมนุมสหกรณ
  (5) สหกรณตนสงักัดของกรรมการท่ีใชบรกิารสินเช่ือของชุมนมุสหกรณจะตองไมผดิงวดชําระหน้ีไมวาตนเงิน
หรือดอกเบ้ีย

 1. ......................................................................................................................................................

ผลการเลือกผูแทนชมรมสตรีผลการเลือกผูแทนชมรมสตรี
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