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เมื่อวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๓ นำยพีระ ทองโพธิ์ ผต.นร. ประธำนกรรมกำร
สอ.สปน. ประชุมคณะกรรมกำรฯ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชัน้ ๒ สปน.
โดยมีผลกำรประชุมสรุปไดด้ งั นี้

เรือ่ งสืบเนือ่ ง
๑. เห็นชอบกำหนดกำรศึกษำดูงำนสหกรณก์ ำรยำงแห่งประเทศไทย จำกัด (สหกรณด์ เี ด่น)
ตำมแผนกลยุทธข์ อง สอ.สปน. ในวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๓๐ น.
๒. เห็นชอบแกไ้ ขหลักเกณฑก์ ำรให้เงินกูส้ ำมัญแกส่ มำชิกฯ ทีม่ ีอำยุ ๕๕ ปี ข้นึ ไป โดยให้สมำชิกฯ
กูเ้ พิม่ เติมในสว่ นตำ่ งของเงินเดือนทีเ่ พิม่ ขึ้นได้ และยกเวน้ ไมต่ อ้ งคืนเงินกูฉ้ กุ เฉินกรณีไมส่ ำมำรถ
คืนได้ แต่ต้องมีเงินเหลือสุทธิไมน่ อ้ ยกวำ่ ๕๐๐ บำท

เรือ่ งเพือ่ ทราบ

นำยพีระ ทองโพธิ์

ผูต้ รวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประธำนกรรมกำร

๑. รับทรำบรำยงำนกิจกำรของ สอ.สปน. และรำยงำน
กำรตรวจสอบกิจกำรของ สอ.สปน. ประจำเดือน
ธ.ค. ๒๕๖๒ ซึ่งมีกำรดำเนินกำรเป็ นไปตำมระเบียบ
ขอ้ บังคับทีก่ ำหนด
๒. รับทรำบผลกำรพิจำรณำคำขอกูเ้ งินสำมัญ
ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ รำย
เป็ นเงิน ๙,๑๙๒,๔๔๐ บำท
๓. รับทรำบรำยงำนกำรดำรงสินทรัพยส์ ภำพคลอ่ ง ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๖๒ มีอตั รำสินทรัพยส์ ภำพคลอ่ งรอ้ ยละ ๓๔.๐๙
๔. รับทรำบผลกำรตรวจสอบบัญชีระหวำ่ งปี สำหรับปี สนิ้ สุดวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ และให้ สอ.สปน. ติดตำม หำวิธีบริหำร
ควำมเสีย่ งกรณีสหกรณเ์ ครดิตยูเนียนฯ คำ้ งชำระหนีต้ ำมแผนฟื้ นฟูกจิ กำรฯ ทำให้ตอ้ งตัง้ คำ่ เผื่อควำมเสียหำย
เต็มจำนวนเงินในปี ทแี่ ล้ว
๕. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจนับใบเสร็จรับเงินของคณะอนุกรรมกำรตรวจนับใบเสร็จรับเงิน งวดที่ ๓/๒๕๖๒ ระหวำ่ งวันที่
๑ ตุลำคม - ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. อนุมตั สิ มำชิกถือหุ้นรำยเดือนเพิม่ จำนวน ๘ รำย รับสมัครสมำชิกใหม่ ๔ รำย สมำชิกขอลำออก ๒ รำย สมำชิกของด
ชำระคำ่ หุ้นรำยเดือน ๑ รำย และสมำชิกขอลดจำนวนกำรถือหุ้นรำยเดือน ๑ รำย
๒. อนุมตั สิ มำชิกขอกูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรมียำนพำหนะ ๑ รำย และสมำชิกขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ ๑ รำย
๓. อนุมตั ลิ ดดอกเบีย้ ของ สอ.สปน. เงินฝำก ๐.๓๐ บำท ยกเวน้ เงินฝำกออมทรัพยพ์ ิเศษวงเงินตัง้ แต่ ๓ ล้ำนบำทขึ้นไป
ลดลง ๐.๓๕ บำท เงินฝำกพิเศษทวีสนิ ลดลง ๐.๔๐ บำท สำหรับดอกเบีย้ เงินกูท้ ุกประเภทลดลง ๐.๓๐ บำท ทัง้ นี้
ให้มีผลตัง้ แตว่ นั ที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เป็ นต้นไป
๔. อนุมตั ชิ ่ วยเหลือสมำชิกกรณีประสบสำธำรณภัย ๑ รำย เพื่อกำรรักษำพยำบำล ๑ รำย
๕. มอบหมำย ผจก.สอ.สปน. เขำ้ ร่วมหำรือแนวทำงกำรแกไ้ ขแผนฟื้ นฟูสหกรณเ์ ครดิตยูเนียนคลองจัน่ จำกัด วันที่
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓ ณ สหกรณเ์ ครดิตยูเนียนคลองจัน่ ฯ เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ
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สอ.สปน. ไดแ้ กไ้ ขเพิม่ เติมระเบียบฯ วำ่ ดว้ ยหุ้นให้มีควำมเหมำะสม
กับสถำนกำรณป์ ั จจุบนั โดยกำหนดหลักเกณฑก์ ำรถือหุ้นรำยเดือนใหม่
ดังนีค้ ะ่

เงินไดร้ ำยเดือน (บำท)

ฉบับประจำเดือน
มกรำคม ๒๕๖๓

ถือหุ้นรำยเดือน (หุ้น)

ไมเ่ กิน ๑๑,๕๐๐

๔๐

เกินกวำ่ ๑๑,๕๐๐ - ๑๔,๐๐๐

๕๐

เกินกวำ่ ๑๔,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐

๕๕

เกินกวำ่ ๑๖,๕๐๐ - ๑๙,๐๐๐

๖๐

เกินกวำ่ ๑๙,๐๐๐ - ๒๑,๕๐๐

๖๕

เกินกวำ่ ๒๑,๕๐๐ - ๒๕,๐๐๐

๗๕

เกินกวำ่ ๒๕,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐

๘๕

เกินกวำ่ ๓๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐

๑๐๐

เกินกวำ่ ๕๐,๐๐๐ ขึ้นไป

๑๒๐

สมำชิกฯ ๑ คน ถือหุ้นไดไ้ มเ่ กิน ๑ ใน ๓ ของเงินไดร้ ำยเดือน แต่ไมเ่ กิน ๒๐,๐๐๐ บำท และเมื่อรวมหุ้น

เดิมแลว้ ตอ้ งไมเ่ กิน ๓ ล้ำนบำท กรณีเกิน ๓ ล้ำนบำท ให้ถือหุ้นรำยเดือนไดไ้ มเ่ กินเดือนละ ๒,๐๐๐ บำท
ขอเชิญตอบแบบสำรวจ
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ของ สอ.สปน.
โดยสแกน QR Code ได้เลยคะ่

รำยงำนสถำนะ
สอ.สปน. ประจำเดือน
ธันวำคม ๒๕๖๒
ทุนสำรอง
๒๖,๒๐๘,๐๗๖ .๘๙ บำท
สินทรัพยร์ วมทัง้ สิน้
๘๓๐,๑๘๓,๒๘๗.๒๓ บำท
สมำชิกทีเ่ ป็ นหนีเ้ งินกู้
๕๒๕ คน

สมำชิกทัง้ หมด
๙๘๗ คน

ตำรำงเปรียบเทียบ
ผลกำรดำเนินกำร
ยอดคงเหลือ ณ สิน้ เดือน
ประเภท
ทุนเรือนหุ้น

ธันวำคม ๒๕๖๒

พฤศจิกำยน ๒๕๖๒

เพิม่ /(ลด)

๒๘๖,๔๖๔,๗๘๐.๐๐

๒๘๕,๒๗๑,๓๖๐.๐๐

๑,๑๙๓,๔๒๐.๐๐

เงินฝำก
๔๖๑,๙๘๗,๒๙๐.๖๔
ออมทรัพยพ์ ิเศษ

๔๔๐,๕๑๑,๖๒๗.๕๐

๒๑,๔๗๕,๖๖๓.๑๔

เงินฝำกพิเศษทวีสิน ๕,๗๑๖,๔๓๓.๖๑

๕,๑๙๗,๑๙๔.๒๑

๕๑๙,๒๓๙.๔๐

เงินให้กแู้ กส่ มำชิก ๔๒๓,๓๓๗,๒๖๗.๘๕ ๓๙๙,๒๐๔,๗๔๕.๘๖ ๒๔,๑๓๒,๕๒๑.๙๙
เงินฝำกสหกรณ์
ออมทรัพยอ์ ่นื

๓๗๗,๖๐๕,๔๓๘.๒๒ ๓๕๒,๙๘๐,๐๑๓.๕๑ ๒๔,๖๒๕,๔๒๔.๗๑

