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โดย
กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง

คํานํา
การจัดทําองคความรู (KM) ของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง เรื่องการกําหนดวงเงินการกูยืม
หรือการค้ําประกันของสหกรณ โดยการจัดประชุมบุคลากรของหนวยงานเพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับการจัดองค
ความรูรวมกัน เพื่อรวมกันแรกเปลี่ยนเรียนรูและปรับปรุงงานใหดียิ่งขึ้น เนื่องจากเปนเรื่องใหมจึงไดจัดองคความรู
ขึ้น เพื่อเปนแนวทางและเปนคูมือในการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ สหกรณและกลุมเกษตรกร
ไดนําความรูไปใชทําใหเรื่องการกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ ทําใหสามารถดําเนินการ
จัดทําเอกสารไดถูกตองและทันเวลา
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรังขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือดวยดี ทําใหการจัดทําองค
ความรู “การกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ” ซึ่งเปนประโยชนตอ ขาราชการ พนักงาน
ราชการ สหกรณ กลุมเกษตรกร นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
คณะทํางานจัดการความรู
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง
สิงหาคม 2562
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การกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ
***************
ความเปนมา
กรมสงเสริมสหกรณไดจัดประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินการตามประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ํา
ประกันของสหกรณ ณ หองประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง คํานิยามวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความ
เห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561
ใชบังคับกับสหกรณที่กําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกัน สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2561 เปนอันดับแรก โดยใหสํานักงานสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ วาด วยหลั กเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ พ.ศ.
2561 ขอ 8 เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมของสหกรณไมวาจะเปนการกําหนด
วงเงินสูงกวา หรือต่ํากวา หรือเทากับปกอน ใหสหกรณยื่นเสนอขอความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณภายใน
30 วัน นับแตวันประชุมใหญ หากสหกรณใดไมยื่นขอความเห็นชอบภายในกําหนดใหถือเปนขอบกพรอง
และตอมากรมสงเสริมสหกรณไดมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งมอบหมายงานใหม ตามประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ เรื่อง คํานิยามวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน
2561 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการ
ค้ําประกันของสหกรณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 (โดยยกเลิกประกาศนายทะเบียน
สหกรณและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561)
การบริหารการกูยืมหรือการค้ําประกันใหจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง คํานิยามวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ จํานวนเงินที่
สหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันแลว ประกอบดวย
1. จํานวนเงินที่เบิกเกินวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกูยืมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
2. จํานวนเงินกูคงเหลือเฉพาะสวนที่ไดรับเงินกูแลวของสัญญาเงินกูที่ระบุการจายเงินกูหลาย
งวด
3. จํานวนเงินกูคงเหลือทุกสัญญาที่ระบุเงื่อนไขใหสหกรณรับเงินกูเพียงงวดเดียวหรือครั้งเดียว
4. จํานวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการค้ําประกันการกูยืมหรือการค้ําประกันอื่น ซึ่ง
สหกรณเปนผูออกและยังไมไดชําระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงิน
5. จํานวนเงินที่รับฝากจากสหกรณอื่น แตทั้งนี้ ไมนับรวมจํานวนเงินที่ชุมนุมสหกรณรับฝากจาก
สหกรณสมาชิก
6. จํานวนเงินที่สหกรณตองรับผิดชอบในฐานะผูค้ําประกัน
จํานวนเงินที่รับฝากจากสหกรณอื่น ใหใชกับสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืม
ตามระเบียบใหมและที่แกไขเพิ่มเติม
วงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณคงเหลือ คือวงเงินฯ ที่นายทะเบียนสหกรณให
ความเห็นชอบ หักดวยจํานวนเงินที่สหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันแลว

-2เปรียบเทียบคํานิยามวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ
กรณีนายทะเบียนสหกรณ ใหความเห็นชอบวงเงินฯ 1,000 บาท
วงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ
ระเบียบเดิม ระเบียบใหม
1. จํานวนเงินที่เบิกเกิน/วงเงินเบิกเกินบัญชี (400/200)
400
200
2. จํานวนเงินเงินคงเหลือ/วงเงินสัญญาเงินกูที่จายเงินกูหลายงวด (250/50)
250
50
3. จํานวนเงินกูคงเหลือของสัญญาเงินกูงวดเดียว (200)
200
200
4. จํานวนเงินกูคงเหลือที่สหกรณเปนผูออกและยังไมไดชําระเงิน (150)
150
150
4. จํานวนเงินที่รับฝากจากสหกรณอื่น (90)
90
5. จํานวนเงินที่สหกรณค้ําประกันเงินกูสมาชิก (10)
10
วงเงินและจํานวนเงินที่สหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันไวแลว 1,000
700
วงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ คงเหลือ
300
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืม
หรือการค้ําประกันของสหกรณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ขอกําหนด
1. ให ใช บั งคับกับการให ความเห็ นชอบวงเงินการกูยื มหรื อการค้ําประกันของสหกรณ
สําหรับสหกรณที่มีรอบระยะเวลาปบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561 เปนตนไป
2. ใหยกเลิกประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ฉบับ
3. บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือคําแนะนําอื่นใด รวมทั้งขอบังคับสหกรณในสวน
ที่กําหนดไวแลวขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
หลักเกณฑ การพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ จําแนก
ได 4 กลุม
1. สหกรณทุกประเภทที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม ไมเกิน 3 ป
1.1 วงเงินการกูยืม ตองเปนไปตามแผนการจั ดหาเงินทุนมาดําเนิ นงานตามแผน
ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ ที่ยื่นขอจดทะเบียนสหกรณตอนายทะเบียนสหกรณ
1.2 หากไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนที่กําหนด ตองแจงใหสหกรณจัดประชุมใหญ
เพื่อปรับปรุงแผนโดยพิจารณาจรากความเปนไปไดของแผนฯ และตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
2. หลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปสําหรับสหกรณแตละประเภท
2.1 พิ จ ารณาจากทุ น เรื อ นหุ น รวมกับ ทุ น สํ า รอง ณ วั น สิ้ น เดื อ นสุ ด ทา ยกอ นวั น
ประชุมใหญ
* กรณีสหกรณขาดทุนสะสมตามงบการเงินปปจจุบัน ใหใชทุนเรือนหุนหลังหัก
ผลการทุนสะสมแลว
* กรณีสหกรณมีผลขาดทุนสะสมเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุน ตองนําเสนอ
แผนฟ น ฟู การดํ าเนิ น งานให ที่ป ระชุ มใหญ พิจ ารณาเห็ น ขอบด ว ย ทั้ งนี้ ว งเงิน กํา หนดได ไม เ กิ น หลั ก เกณฑ
พิจารณาทั่วไปหรือเทากับที่กอหนี้ภาระผูกพันไวแลว

-32.2 หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาทั่ ว ไปสํ า หรั บ สหกรณ แ ต ล ะประเภท กํ า หนดค า
สัมประสิทธิ์ในการคํานวณวงเงินการกูยืมแยกตามประเภท ดังนี้
* สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ไมเกิน 1.5 เทา ของทุนเรือน
หุนรวมกับทุนสํารอง
* รานสหกรณ ไมเกิน 10 เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง
* สหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม และสหกรณบริหาร ไม
เกิน 5 เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง
3. สหกรณที่ขอความเห็นชอบเกินกวาหลักเกณฑการพิจารณาทั่วไป ใหกระทําไดเฉพาะ
สหกรณที่เขารวมโครงการตามนโยบายรัฐบาลเทานั้น
3.1 สหกรณตองเสนอใหที่ประชุมใหญเห็นชอบ
3.2 ขยายวงเงินการกูยืมเกินกวาหลักเกณฑไดตามความจําเปนและเหมาะสมในการ
เขารวมโครงการ ตามระยะเวลาของโครงการที่กําหนดเทานั้น
3.3 เปนการใหความเห็นชอบชั่วคราว และตองถือใชวงเงินตามหลักเกณฑทั่วไปเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ
4. สหกรณที่มีสวนขาดแหงทุน
4.1 สหกรณที่มีผลขาดทุนสะสมเกินกวาจํานวนทุนเรือนหุน
4.2 ต อ งเสนอแผนฟน ฟู ก ารดํ า เนิ น งานให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ห็ น ชอบ การให ค วาม
เห็นชอบกรณีปกติ จะใหไมเกินวงเงินที่สหกรณกอหนี้ภาระผูกพันไวแลว
4.3 กรณีมีสถาบันการเงินหรือกองทุนหรือผูที่จะใหความชวยเหลือโดยเฉพาะเจาะจง
* กําหนดแผนฟนฟูการดําเนินงานที่เสนอที่ประชุมใหญเห็นชอบใหชัดเจน
* การใหความเห็นชอบจะพิจารณาจากความเปนไปไดของแผน
* ใหกูยืมเงินไดตามที่ระบุจากผูที่ระบุไวในแผนเทานั้น
วิธีปฏิบัติ
1. ตองยื่นขอความเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแตวันประชุมใหญ ไมวาจะเปนการกําหนดวงเงิน
สูงกวา หรือต่ํากวา หรือเทากับปกอน
2. หากไมดําเนิ นการให ถือเปนขอบกพร อง ที่นายทะเบียนสหกรณจะสั่ งการให ยื่นขอความ
เห็นชอบใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญโดยเร็ว
เอกสารประกอบ
1. หนังสือของสหกรณ
2. สํ าเนารายงานการประชุ มใหญ ครั้ งที่มี มติ กําหนดวงเงินการกูยื มหรื อการค้ําประกันของ
สหกรณ
3. งบการเงินปปจจุบันที่ผานการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูสอบบัญชี และงบทดลอง
ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ กรณีสหกรณจัดตั้งใหมครั้งแรกสงเฉพาะงบทดลอง

-44. เอกสารประกอบอื่น ๆ
- กรณีสหกรณจัดตั้งใหม ใหยื่นแผนการจัดหาทุนมาดําเนินงาน หากมีการปรับปรับปรุงแผน
ใหสงรายงานการประชุมใหญครั้งที่มีมติดวย
- กรณีสหกรณเขาร วมโครงการตามนโยบาย ให แนบโครงการ แผนการจั ดหาและใช ทุน
รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการเขารวมโครงการ
5. ประธานกรรมการหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน ลงนามกํากับเอกสารหลักฐานทุกแผน
ขอกําหนด
1. สหกรณจะตองขอเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันทุกป
2. ในระหวางที่ยังไมมีการประชุมใหญสามัญประจําป ใหสหกรณเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือ
การค้ําประกันของสหกรณ ปกอนไปพลางแตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
บทเฉพาะกาล นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
1. ใหสหกรณถือใชวงเงินการกูยืมเดิมที่ไดรับความเห็นชอบไว จนกวาจะมีการขอความเห็นชอบ
วงเงินการกูยืมใหเปนไปตามระเบียบนี้
2. สหกรณที่ขอความเห็นชอบตามระเบียบนี้ แตไดกอหนี้ภาระผูกพันเกินกวาหลักเกณฑตาม
วงเงินในปกอน สามารถใหความเห็นชอบเกินกวาหลักเกณฑไดเฉพาะสวนที่กอหนี้ภาระผูกพันไวแลว
2.1 สหกรณที่ปรับลดภาระหนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑไดภายในหนึ่งป ไมตองจัดทําแผน
2.2 สหกรณใดไมอาจปรับลดภาระหนี้ไดภายในหนึ่งปให จัดทําแผนการปรับลดใหจํากัด
วงเงินการผูยืมเปนไปตามเกณฑ โดยใหมีระยะเวลาไมเกินหาปทางบัญชี
3. สหกรณที่มีวันสิ้นปทางบัญชีกอนวันที่ 31 มีนาคม 2561 ใหพิจารณาเห็นชอบตามประกาศ
นายทะเบียนสหกรณเดิม

ภาคผนวก

(แบบหนังสือ กรณีขอกําหนดวงเงินกูยืมใหม/เพิ่มขึ้น/ลดลง)
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ประทับ
ตรา

ที่ ............/...........

สหกรณ

สหกรณ............................................จํากัด
เลขที่........................................................
วันที่.............................................................

เรื่อง

ขอความเห็นชอบใหสหกรณกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกัน ประจําปสิ้นสุดวันที.่ .....................

เรียน นายทะเบียนสหกรณ ผาน สหกรณจังหวัดตรัง
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมใหญเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินการกูยืมฯ
2. งบทดลองในวันสิ้นเดือนกอนวันประชุมใหญ
3. รายงานประจําปของสหกรณ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

ดวยในการประชุมใหญสามัญ (ครั้งแรก/ประจําป............./วิสามัญครั้งที่...... /...........) ของสหกรณ
................................จํากัด ชุดที่............เมื่อวันที่........................................ ไดมีมติใหสหกรณกําหนดวงเงินการกูยืม
หรือการค้ําประกัน ประจําปบัญชีสิ้นสุดวันที.่ .........................................ของสหกรณไว จํานวน......................................
บาท (................................................) การกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปของสหกรณดังกลาวนี้
สหกรณขอเสนอฐานะการเงินของสหกรณ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. จํานวนสมาชิกในวันประชุมใหญ
ราย
2. ทุนเรือนหุน ในวันสิ้นเดือนกอนวันประชุมใหญ
บาท
3. ทุนสํารอง ในวันสิ้นเดือนกอนวันประชุมใหญ
บาท
4. เงินกูธนาคารฯ คงเหลือ ในวันสิ้นเดือนกอนวันประชุมใหญ
บาท
5. เงินกูจากแหลงอื่นคงเหลือ ในวันสิ้นเดือนกอนวันประชุมใหญ
บาท
6. สหกรณมีเจาหนี้ทั้งสิ้น ในวันสิ้นเดือนกอนวันประชุมใหญ
บาท
- เจาหนี้การคา
บาท
- เงินรับฝากสหกรณอื่น
บาท
- หนี้สินอื่น
บาท
7. วงเงินเครดิต เงินสดหรือวงเงินเบิกเกินบัญชีสําหรับปนี้
บาท
8. วงเงินกูยืมหรือค้ําประกันเมื่อปที่แลว ไดรับความเห็นชอบใหถือใช
บาท
9. วงเงินกูยืมหรือค้ําประกันที่ขอกําหนดครั้งนี้
บาท

/เพิ่มขึ้น

-2เพิ่มขึ้น...........................................บาท หรือ ลดลงกวาปที่แลว.........................................บาท
เหตุที่เพิ่มหรือลด (ถาเพิ่มใหชี้แจงแผนงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล).........................................................วงเงิน
การกูยืมหรือการค้ําประกันที่ขอกําหนดนี้เปน.............เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง สหกรณไดแนบเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับรายงานนี้มาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว
ฉะนั้น จึงรายงานมาเพื่อนายทะเบีย นสหกรณโ ปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตามขอบังคับของ
สหกรณดวย จะเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(........................................................)
ประธานกรรมการ
สหกรณ....................................................จํากัด

โทรศัพท...................................................
โทรสาร....................................................
E-mail.....................................................
มือถือ......................................................

-3บันทึกรับรองและความเห็นของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
ข า พเจ า ได ต รวจสอบรายงานขอกํ า หนดวงเงิ น กู ยื ม หรื อ ค้ํ า ประกั น ประจํ า ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
......................................................และเอกสารที่เกี่ยวของกับรายงานนี้ของ สหกรณ....................................................
จํากัด แลวรับรองวาถูกตองเปนความจริง และวงเงินที่ขอกําหนดนี้ สมควรกับฐานะของสหกรณแลว
ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)
ตําแหนง.........................................................

หมายเหตุ ผูรับรองลงชื่อเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบสหกรณตามคําสั่งที่ไดมอบหมายใหรับผิดชอบสหกรณนี้

ตัวอยางการบันทึก
(สําเนา)
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป
สหกรณ............................................................จํากัด
ครั้งที่...............เมื่อวันที่.............เดือน...................................พ.ศ..............
ณ.........................................................................................
-----------------------------------สมาชิกมาประชุม...........คน (สมาชิกทั้งหมด............คน) ตามลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุม
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
ลายมือชื่อ

เริ่มประชุมเวลา...............น.
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว..........................................................ตําแหนง........................................
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
วาระที่.........เรื่อง พิจารณากําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป
สิ้นสุดวันที่.......เดือน................พ.ศ.........
ประธานที่ประชุม ไดมอบให................................................ตําแหนง...........................................เปนผู
แจงใหที่ประชุมไดพิจารณา
ตามประกาศนายทะเบี ย นสหกรณ เรื่ องคํานิ ย ามวงเงิน กูยื มหรื อค้ําประกัน ประจํ าป ของสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 และ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความ
เห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ...........ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกัน
ประจํ าปสํ าหรั บป หนึ่ง ๆ ไวต ามความจําเปนและสมควรแกการดํ าเนิ นงาน วงเงินซึ่งกําหนดต องไดรับ ความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน และใหยื่นเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ ภายใน 30 วัน นับแตวันประชุมเสร็จสิ้นลง
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่.......ครั้งที่.............เมื่อวันที่...................................ไดเสนอ
กําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป สิ้นสุดวันที่.....................................ไวไมเกิน...............................
บาท (.....................................................) คิดเปน..............เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง ตามงบทดลองใน
วั น สิ้ น เดื อนกอนวั น ประชุ มใหญ (หุ น เรื อนหุ น ..........................บาท + ทุน สํ ารอง.............................บาท
=...................................X……เทา จํานวน..........................................บาท)
/มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว

-2มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหสหกรณกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป
สิ้ น สุ ด วั น ที่ . .......................................ภายในวงเงิ น ไม เ กิ น จํ า นวน............................บาท
(.............................................................)
ฯลฯ
ฯลฯ
เมื่อไมมีทานใดเสนอขอซักถามแลว ประธานจึงกลาวปดประชุม
เลิกประชุมเวลา................น.
(ลงชื่อ).................................................ประธานในที่ประชุม
(...............................................)
(ลงชื่อ).................................................เลขานุการ/ผูจดรายงานประชุม
(................................................)

สําเนาถูกตอง
(..........................................................)
ประธานกรรมการ
สหกรณ....................................................................จํากัด

สหกรณ……………………………………………………………………………………………………...จํากัด
แผนฟนฟูการดําเนินงาน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ พ.ศ. 2561
ขอ 7.4 วรรแรก กรณีขาดทุนสะสมตามงบการเงินปปจจุบันเกินกวาจํานวนทุนเรือนหุน จะตองเสนอใหที่ประชุมใหญเห็นชอบแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณประกอบดวย
พิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมในกรณีปกติ ตองไมเกินวงเงินที่สหกรณกอหนี้ภาระผูกพันไวแลว
1. ประมาณรายได - รายจาย (รายป)
ประเภทธุรกิจ
ปที่
รายการ
รวม
สินเชื่อ
รวมรวมผลผลิต
จัดหาสินคา
บริการ
อื่น ๆ
ประมาณรายได
หัก ประมาณการรายจาย
ตนทุนสินคา / บริการ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
รวมประมาณการรายจาย
กําไรเฉพาะธุรกิจ
31 มีนาคม 2563 หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (เฉลี่ย)
กําไรจากการดําเนินงาน
ประมาณรายได
หัก ประมาณการรายจาย
ตนทุนสินคา / บริการ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
รวมประมาณการรายจาย
กําไรเฉพาะธุรกิจ
31 มีนาคม 2564 หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (เฉลี่ย)
กําไรจากการดําเนินงาน
-

ปที่ 1
ปที่ 2

-

2
ปที่

ปที่ 3
31 มีนาคม 2565

ปที่ 4
31 มีนาคม 2566

ปที่ 5
31 มีนาคม 2567

รายการ
ประมาณรายได
หัก ประมาณการรายจาย
ตนทุนสินคา / บริการ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
รวมประมาณการรายจาย
กําไรเฉพาะธุรกิจ
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (เฉลี่ย)
กําไรจากการดําเนินงาน
ประมาณรายได
หัก ประมาณการรายจาย
ตนทุนสินคา / บริการ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
รวมประมาณการรายจาย
กําไรเฉพาะธุรกิจ
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (เฉลี่ย)
กําไรจากการดําเนินงาน
ประมาณรายได
หัก ประมาณการรายจาย
ตนทุนสินคา / บริการ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
รวมประมาณการรายจาย
กําไรเฉพาะธุรกิจ
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (เฉลี่ย)
กําไรจากการดําเนินงาน

สินเชื่อ

รวมรวมผลผลิต

ประเภทธุรกิจ
จัดหาสินคา

บริการ

รวม

อื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สหกรณ…………………………………………………………………………………………….จํากัด
2. งบกระแสเงินสด
รายการ
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2567 หมายเหตุ
(1) รายได (กําไรเฉพาะธุรกิจ)
- ธุรกิจสินเชื่อ
- ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
- ธุรกิจจัดหาสินคา
- ธุรกิจบริการ
- ธุรกิจอื่น ๆ
รวมรายได
(2) คาใชจายในการดําเนินงาน
(3) เงินสดรับ
(4) ขาดทุนสะสมยกมา
(5) ขาดทุนสะสมคงเหลือ
(6) เงินสดคงเหลือสะสม
หมายเหตุ
1. วันจัดทําแผนฟนฟูสหกรณมีทุนเรือนหุน…………………………………...บาท มียอดขาดทุนสะสมทั้งสิ้น………………………………..……….บาท
2. เมื่อสหกรณไดดําเนินการตามแผนขางตนจะทําใหสหกรณมีผลการดําเนินงานที่มีกําไรและสามารถลดผลการขาดทุนไดภายในปที่ 5 (31 มีนาคม 2567)
3. แผนที่สหกรณนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําปมีความเปนไปไดและสามารถปฏิบัติไดจริง

สหกรณ ตัวอยาง จํากัด
แผนฟนฟูการดําเนินงาน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ พ.ศ. 2561
ขอ 7.4 วรรแรก กรณีขาดทุนสะสมตามงบการเงินปปจจุบันเกินกวาจํานวนทุนเรือนหุน จะตองเสนอใหที่ประชุมใหญเห็นชอบแผนฟนฟูการดําเนินงานของสหกรณประกอบดวย
พิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมในกรณีปกติ ตองไมเกินวงเงินที่สหกรณกอหนี้ภาระผูกพันไวแลว
1. ประมาณรายได - รายจาย (รายป)
ประเภทธุรกิจ
ปที่
รายการ
รวม
สินเชื่อ
รวมรวมผลผลิต
จัดหาสินคา
บริการ
อื่น ๆ
ประมาณรายได
40,000.00 85,000,000.00 5,500,000.00
95,000.00
20,000.00
90,655,000.00
หัก ประมาณการรายจาย
ตนทุนสินคา / บริการ
5,000.00 70,000,000.00 4,500,000.00
10,000.00
5,000.00
74,520,000.00
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
5,000.00
6,500,000.00
450,000.00
5,000.00
5,000.00
6,965,000.00
รวมประมาณการรายจาย
10,000.00 76,500,000.00 4,950,000.00
15,000.00
10,000.00
81,485,000.00
กําไรเฉพาะธุรกิจ
30,000.00
8,500,000.00
550,000.00
80,000.00
10,000.00
9,170,000.00
31 มีนาคม 2563 หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (เฉลี่ย)
9,800.00
2,781,000.00
180,000.00
26,000.00
3,200.00
3,000,000.00
กําไรจากการดําเนินงาน
20,200.00
5,719,000.00
370,000.00
54,000.00
6,800.00
6,170,000.00
ประมาณรายได
41,000.00 85,500,000.00 5,600,000.00
90,000.00
20,000.00
91,251,000.00
หัก ประมาณการรายจาย
ตนทุนสินคา / บริการ
5,000.00 70,000,000.00 4,500,000.00
10,000.00
5,000.00
74,520,000.00
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
5,000.00
6,500,000.00
540,000.00
5,000.00
5,000.00
7,055,000.00
รวมประมาณการรายจาย
10,000.00 76,500,000.00 5,040,000.00
15,000.00
10,000.00
81,575,000.00
กําไรเฉพาะธุรกิจ
31,000.00
9,000,000.00
560,000.00
75,000.00
10,000.00
9,676,000.00
31 มีนาคม 2564 หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (เฉลี่ย)
9,000.00
2,884,000.00
180,000.00
24,000.00
3,000.00
3,100,000.00
กําไรจากการดําเนินงาน
22,000.00
6,116,000.00
380,000.00
51,000.00
7,000.00
6,576,000.00

ปที่ 1
ปที่ 2

2
ปที่

ปที่ 3
31 มีนาคม 2565

ปที่ 4
31 มีนาคม 2566

ปที่ 5
31 มีนาคม 2567

รายการ
ประมาณรายได
หัก ประมาณการรายจาย
ตนทุนสินคา / บริการ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
รวมประมาณการรายจาย
กําไรเฉพาะธุรกิจ
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (เฉลี่ย)
กําไรจากการดําเนินงาน
ประมาณรายได
หัก ประมาณการรายจาย
ตนทุนสินคา / บริการ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
รวมประมาณการรายจาย
กําไรเฉพาะธุรกิจ
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (เฉลี่ย)
กําไรจากการดําเนินงาน
ประมาณรายได
หัก ประมาณการรายจาย
ตนทุนสินคา / บริการ
คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
รวมประมาณการรายจาย
กําไรเฉพาะธุรกิจ
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (เฉลี่ย)
กําไรจากการดําเนินงาน

สินเชื่อ
42,000.00

ประเภทธุรกิจ
รวมรวมผลผลิต
จัดหาสินคา
86,000,000.00 5,520,000.00

บริการ
75,000.00

อื่น ๆ
20,000.00

91,657,000.00

5,000.00
5,000.00
10,000.00
32,000.00
10,000.00
22,000.00
43,000.00

70,000,000.00
6,500,000.00
76,500,000.00
9,500,000.00
2,966,000.00
6,534,000.00
86,300,000.00

4,500,000.00
450,000.00
4,950,000.00
570,000.00
200,000.00
370,000.00
5,510,000.00

10,000.00
5,000.00
15,000.00
60,000.00
20,000.00
40,000.00
80,000.00

5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
4,000.00
6,000.00
20,000.00

74,520,000.00
6,965,000.00
81,485,000.00
10,172,000.00
3,200,000.00
6,972,000.00
91,953,000.00

5,000.00
5,000.00
10,000.00
33,000.00
10,000.00
23,000.00
44,000.00

70,000,000.00
6,500,000.00
76,500,000.00
9,800,000.00
3,077,000.00
6,723,000.00
89,000,000.00

4,530,000.00
400,000.00
4,930,000.00
580,000.00
190,000.00
390,000.00
5,560,000.00

10,000.00
5,000.00
15,000.00
65,000.00
20,000.00
45,000.00
85,000.00

5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
7,000.00
20,000.00

74,550,000.00
6,915,000.00
81,465,000.00
10,488,000.00
3,300,000.00
7,188,000.00
94,709,000.00

5,000.00
5,000.00
10,000.00
34,000.00
10,700.00
23,300.00

72,500,000.00
6,500,000.00
79,000,000.00
10,000,000.00
3,175,300.00
6,824,700.00

4,520,000.00
450,000.00
4,970,000.00
590,000.00
187,000.00
403,000.00

10,000.00
5,000.00
15,000.00
70,000.00
24,000.00
46,000.00

5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
7,000.00

77,040,000.00
6,965,000.00
84,005,000.00
10,704,000.00
3,400,000.00
7,304,000.00

รวม

สหกรณ ตัวอยาง จํากัด
2. งบกระแสเงินสด
รายการ
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2567 หมายเหตุ
(1) รายได (กําไรเฉพาะธุรกิจ)
- ธุรกิจสินเชื่อ
30,000.00
31,000.00
32,000.00
33,000.00
34,000.00
- ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
8,500,000.00
9,000,000.00
9,500,000.00
9,800,000.00
10,000,000.00
- ธุรกิจจัดหาสินคา
550,000.00
560,000.00
570,000.00
580,000.00
590,000.00
- ธุรกิจบริการ
80,000.00
75,000.00
60,000.00
65,000.00
70,000.00
- ธุรกิจอื่น ๆ
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
รวมรายได
9,170,000.00
9,676,000.00
10,172,000.00
10,488,000.00
10,704,000.00
(2) คาใชจายในการดําเนินงาน
3,000,000.00
3,100,000.00
3,200,000.00
3,300,000.00
3,400,000.00
(3) เงินสดรับ
6,170,000.00
6,576,000.00
6,972,000.00
7,188,000.00
7,304,000.00
(4) ขาดทุนสะสมยกมา
30,765,165.92 - 24,595,165.92 - 18,019,165.92 - 11,047,165.92 3,859,165.92
(5) ขาดทุนสะสมคงเหลือ
- 24,595,165.92 - 18,019,165.92 - 11,047,165.92 3,859,165.92
(6) เงินสดคงเหลือสะสม
3,444,834.08
หมายเหตุ
1. วันจัดทําแผนฟนฟูสหกรณตัวอยาง จํากัด มีทุนเรือนหุน 3,348,810 บาท มียอดขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 30,765,165.92 บาท
2. เมื่อสหกรณไดดําเนินการตามแผนขางตนจะทําใหสหกรณมีผลการดําเนินงานที่มีกําไรและสามารถลดผลการขาดทุนไดภายในปที่ 5 (31 มีนาคม 2567)
3. แผนที่สหกรณนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําปมีความเปนไปไดและสามารถปฏิบัติไดจริง

