
 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด  ชุดท่ี 54  ไดประชุมเม่ือวันท่ี 18  กรกฎาคม  2557  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 การแยกสหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ 

 คณะกรรมการดําเนินการไดเตรียมการเพ่ือยืน่เอกสารตอสหกรณจังหวัดบึงกาฬแลว  แตเอกสารท่ียื่นขอจดทะเบียนยัง 
ไมครบถวน  คือคํายินยอมจากเจาหน้ีของสถาบันการเงิน  จํานวน  11 แหง  ท้ังน้ี  จึงรอคํายินยอมจากสถาบัน 3 แหง  คือ   
ขอมูล  ณ 30 มถุินายน 2557  
1.  สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด  สัญญากู  300 ลานบาท  ชําระแลว 100 ลานบาท คงเหลือ 200 ลานบาท 
2.  ธนาคารออมสิน  ต๋ัวสัญญาใชเงิน  200  ลานบาท    3.  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด   ต๋ัวสัญญาใชเงิน  400  ลานบาท  และมติ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด  ครั้งท่ี 12/2557  วันท่ี 18 มิถุนายน 2557  ไดเห็นชอบราง 
บันทึกขอตกลงรับสภาพหน้ีแทนสัญญากูยืมเงินระหวางสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด  และสหกรณออมทรัพยครู – 
บึงกาฬ  จํากัด  ตามท่ีคณะทํางานเสนอและไดขอหารือนายทะเบียนตามขอเสนอแนะของทนายความ 
 คณะกรรมการ  มีมติรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครูแหงอ่ืน  โดยมีหลักการ 3 ประการ 

1. กรณีผูขอโอนมีหนี้เดิมเกินเพดานตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  ไมรับโอน 
2. กรณีรับโอนโดยไมมีหนี้  สมาชิกขอกูไดตามสิทธิ์ 
3. กรณีรับโอนมีหนี้เดิม  ขอกูไดตามสิทธิ์  แตไมเกินหนี้จากสหกรณเดิม 

 ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม 
      - คณะกรรมการมีมติใหสหกรณหยุดบริการสมาชิกในวนัท่ี 9 – 12 สิงหาคม 2557  รวม 4 วัน  
 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน มิ.ย. 2557  จํานวน 5,940  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน มิ.ย.  2557  จํานวน 249 คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือน มิ.ย. 2557  จํานวน 2,568 บัญชี เปนเงิน 370,664,027.44 บาท 
         สมาชิกสหกรณ                           สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
   - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =   16,951,211.97  บาท       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%         =        191,554.41 บาท              
   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4%        = 232,399,684.64  บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%  = 115,662,956.70 บาท 
   - เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75%  =     1,621,342.11  บาท          
   - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50%    =     3,837,277.61  บาท    
รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2557 

- หมวดสินทรพัย      = 4,663,409,292.82  บาท     - หมวดรายรบั   =          257,556,608.95 บาท      
- หมวดหน้ีสิน      = 2,187,850,145.15  บาท     - หมวดรายจาย   =          104,317,968.31 บาท 
- หมวดทุน       = 2,318,671,118.68  บาท      รายรับเกินรายจาย    =          153,238,640.64 บาท 
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 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมิถุนายน  2557 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย      เปนเงิน         952,000.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 445 คน   เปนเงิน           22,250.-บาท 
-  ขอรับเงินสวัสดิการ  กรณีประสบอุบัติเหตุ และเจ็บปวย 2 คน   เปนเงิน             1,500.-บาท 
          รวม       975,750.- บาท 

 การขยายวงเงินและระยะเวลาการชําระคืนเงินกูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน 
 มติคณะกรรมการดําเนินการ  ครั้งท่ี 12/2557  วันท่ี 18 มิถุนายน 2557  ใหประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบ ดังน้ี 
 กรมสงเสริมสหกรณ สํารวจขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน ท่ีกําหนดวงเงินกูแกสมาชิกต้ังแต  
300 งวดข้ึนไปจํานวน 60 จงัหวัด มีสหกรณจาํนวน 142 สหกรณ จากการศึกษาวิเคราะหประกอบงบการเงินของสหกรณในภาพรวม 
(แหลงขอมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ ป 2556)  พบวาสหกรณมีสินทรัพยหมนุเวียนนอยกวาหน้ีสินหมุนเวียน มากกวา 2 เทา และ
แหลงท่ีมาของทุนดําเนินงานของสหกรณมาจากสวนของหนี้สินมากกวาทุนของสหกรณมาก ประการสําคัญ คือ สินทรัพยสวนใหญ 
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียนมากถึงรอยละ 80 และ 70 ตามลําดับ ของสินทรัพยท้ังส้ิน เปนลูกหนี้เงินกูและสวน 
ใหญเปนลูกหนี้ระยะยาว  ซึ่งบงบอกถึงปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงนิของสหกรณ  เพื่อใหการบรหิารสินทรัพย (ลกูหน้ีเงินกู)  
ของสหกรณมคีวามคลองตัวและเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ จึงขอใหสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียนดาํเนินการศึกษา  
วิเคราะหการดําเนินงานของสหกรณ เกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก โดยเฉพาะการขยายงวดชําระหนี้เงินกูใหอยูในระดับที่มีความ 
เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสหกรณนั้น ๆ ดังนี้ 

  1.  การกําหนดประเภทเงินกูในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก ตองใหสอดคลองกับประเภทเงินกูท่ีกําหนดไวใน 
 ขอบังคับสหกรณ  และแตละประเภทเงินกูควรมีเพียงวงเงินกูเดียวเทาน้ัน 
  2.  สหกรณควรใชขอมูลอายุการเปนสมาชิกสหกรณและเงินคาหุนท่ีสมาชิกผูกูมีอยูในสหกรณเปนเกณฑกําหนดสิทธิ 
 ในการกู 
  3.  ไมใหนําเงินคาหุนของสมาชิกท่ีมีอยูในสหกรณมาเปนเกณฑกําหนดวงเงินกูท่ีสมาชิกมีสิทธิจะกูไดอีก เพราะไมสัมพันธ 
 กับความสามารถในการชําระหน้ีของผูกู จึงขอสหกรณแกไขเพ่ิมเติมระเบียบโดยใชเงินไดรายเดือนเปนเกณฑกําหนดวงเงินกู และให 
 ถือใชระเบียบดังกลาวกับสัญญากูใหม 
  4.  ประเภทเงินกูพิเศษ  สหกรณตองเครงครัดในเรื่องหลักประกัน ตองกระทําดวยความรอบคอบจัดหลักประกันคุมหน้ี และ 
 ควรอิงราคาประเมินของทางราชการเปนหลัก 

5.  สําหรับสหกรณเครดิตยูเนียน  ซึ่งสมาชิกสวนใหญมีรายไดไมประจํา  การใหเงินกูแกสมาชิกประเภทใดก็ตาม  
ถาระยะเวลาการชําระคืนนานกวา 3 ป (36 งวด) ควรใชหลักเกณฑเปนหลักประกนัเงินกู 
 6.  หากผลการศึกษา  วิเคราะห  งบการเงินประกอบกับระเบียบปฏิบัติของสหกรณ พบวาสหกรณมีหนี้สนิหมุนเวียนมากกวา 
สินทรัพยหมุนเวียนสูงมากเกินไป และสหกรณตองอาศัยการกูยืมหรอืรับฝากเงินจากภายนอกมาเปนทุนใหสมาชิกกูหรือชําระหน้ี 
เงินกูภายนอก แสดงถึงการขาดสภาพคลองอยางรุนแรง  สหกรณควรทบทวนระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกใหมีความ 
เหมาะสม อาทิ การทยอยปรับลดงวดชําระ  หนี้และวงเงินกูลงเรื่อย ๆ เปนระยะ ๆ ควรใชปฏิบัติกับผูกูรายใหมหรือเงินกูสัญญาใหม 
ทุกครั้งท่ีสมาชิกเปลี่ยนสัญญากู  ท้ังน้ี เพ่ือไมใหเปนภาระกับสมาชิกท่ีมีหนี้ผูกพันอยูกอน เปนตน และสหกรณควรส่ือสารช้ีแจงทํา 
ความเขาใจกับสมาชิก 

  7.  สหกรณควรดําเนินการปลูกฝงการออม การบริหารการเงนิสวนบุคคลแกสมาชิก รณรงค สงเสริมใหสหกรณระดมเงนิ 
 ออมจากสมาชิกมาเปนทุนดําเนินงานในสัดสวนท่ีใกลเคียงกับเงินทุนจากภายนอก 

 


