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บทที่ 1
ความเป็นมา…….จุดเริ่มต้นของการเกิดสหกรณ์
1.ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด
เริ่มจาก ปี พ.ศ. 2498 การเตรียมพื้นที่และแบ่งแปลงที่ดินทากินเพื่อเกษตรกรรมได้สาเร็จ
เป็ นบางส่ วนโดยที่ก ารแบ่ ง แปลงของแต่ ละกลุ่ม หรื อ แต่ ละสมาคมจะมี จานวนไม่ เท่ ากั น ซึ่ ง ในปี
ดังกล่าวเป็นปีที่เริ่มเปิดรับสมาชิกทาการคัดเลือก และขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์นิคมศรีสาโรงไม่
จากัดสินใช้ จากกลุ่มที่1,2,3 เป็นลาดับไป ใช้เวลานานพอสมควร ปรากฏว่าพื้นที่ในตาบลสามเรือน
และตาบลปากน้าสามารถขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ได้ จานวน 35 สมาคม เมื่อการจัดตั้งสหกรณ์
นิคมเรียบร้อยแล้วสมาชิกได้ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ถั่วแขก, ถั่วเขียว, ฝ้าย และข้าว การปลูกพืชเหล่านี้
ได้ผลพอสมควร แต่กลับทารายได้ให้แก่สมาชิกไม่ดีเท่าที่ควร นายอุดร ศุขะทัต หัวหน้านิคมสหกรณ์
ในขณะนั้น จึงได้ชักชวนให้สมาชิกปลูกข้าวโพดสาหรับเลี้ยงสัตว์ ทาให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขายพืชผล
ขึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจในการที่จะจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นอีกรูปหนึ่งเพื่อให้สมาชิก
ได้ทาธุรกิจรวมกันซื้อรวมกันขาย สหกรณ์ที่จะตั้งขึ้นสมาชิกทุกคนจะต้องรวมกันถือหุ้น หุ้นละ100
บาท
ต่อมาปี พ.ศ. 2508 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ส่ง นายเหิร บุญนาค มาทการวางแบบแผน
บัญชีเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ในรูปจากัดสินใช้ โดยในการเรียกประชุมใหญ่สมาชิกของนิคมทั้ง 35 กลุ่ม ได้
มีก ารเรี ย กเก็ บค่ า หุ้ น เพื่ อ เป็ นทุ น ด าเนิ น งานและด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น หนึ่ ง ชุ ด
ประกอบด้วย นายโพธิ์ ยุบล เป็นประธานกรรมการ นายอัมพร กันนิยม เป็นเลขานุการ นายแพ เพ็ญศรี
เป็นเหรัญญิก คณะกรรมการได้ทาหนัง สือยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อจดทะเบียนสหกรณ์ขาย
พืชผลศรีสาโรง จากัด สหกรณ์ได้รวบรวมข้าวโพดส่งขายต่างประเทศ ปรากฏว่ามีกาไร คณะกรรมการ
ดาเนิ นการได้ เสนอที่ป ระชุม ใหญ่ข อให้ส มาชิก ที่ ทาธุร กิจ กับ สหกรณ์ส ะสมหุ้ นกิ โลกรั มละ 0.20
สตางค์ ที่เหลือกิโลกรัมละ 5 สตางค์ให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของนั้นไปทาให้หุ้นสมาชิกบางคนเป็นเศษ
สตางค์ สหกรณ์ขายพืชผลศรีสาโรง จากัด ได้ดาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2510
ในปี 2510 กรมสหกรณ์ที่ดิน มีนโยบายให้รวมสหกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน คือ สหกรณ์นิคม
สวรรคโลก จากัด จานวน 50 กลุ่ม สหกรณ์ขายพืชผลนครเดิฐ จากัด จานวน 1 กลุ่ม สหกรณ์นิคม
พิชัย จากัด จานวน 40 กลุ่ม สหกรณ์นิคมหนองบัว จากัด จานวน 27 กลุ่ม สหกรณ์นิคมศรีสาโรง
จากัด จานวน 35 กลุ่ม สหกรณ์หนองปลาหมอ จากัด 1 กลุ่ม โดยให้ไปรวมกันที่นิคมสหกรณ์
สวรรคโลก เพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์เอนกประสงค์เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่สามารถดาเนินธุรกิจได้หลาย
อย่าง โดยให้สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จากัด เป็นสานักงานใหญ่ ส่วนสหกรณ์อื่นๆ เป็นสาขาภายใต้
สานักงานใหญ่ซึ่งในปี พ.ศ. 2526 สานักงานใหญ่ได้นัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการและแจ้งให้
ทราบว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุญาตให้สาขาทุกสาขาที่จะแยกจากสานักงานใหญ่ ไปจัดตั้งสหกรณ์ใน
พื้นที่ของตนเองได้ตามประสงค์ และที่ประชุมได้มีมติให้คืนทรัพย์สิน หนี้สินและเงินสดทุกประเภท
คืนให้แก่สาขาที่จะแยกกลับไปดาเนินการเองทุกสาขา
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สหกรณ์ นิค มศรีส าโรง จ ากั ด ได้ โอนมาจากสหกรณ์ นิค มสวรรคโลก จากัด เป็น สหกรณ์
ประเภทสหกรณ์นิคม เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2513 และปี 2517 เพื่อจัดระเบียบในด้าน
ที่ดินทากินของราษฎร ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยได้จดทะเบียน
จั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2526 และเริ่ ม ด าเนิ น การเมื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2526 โดยมี
นายอัมพร กันนิยม เป็นประธานกรรมการดาเนินการ และมีฐานะในวันที่จดทะเบียน ดังนี้
1. จานวนสมาชิก
586 คน
2. ทุนเรือนหุ้น
1,157,000.00 บาท
3. ทุนสารอง
287,052.00 บาท
4. ทุนสะสมอื่น
515,502.54 บาท
5. ทรัพย์สิน
2,379,345.50 บาท
6. หนี้สิน
419,790.96 บาท
สถานที่ตั้ง
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ตาบลสามเรือน อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
จุดบริการสินค้าและน้ามันเชื้อเพลิง (สาขาปากน้า) 109/9 หมู่ที่ 3 ตาบลปากน้า อาเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
จุดบริการสินค้าและน้ามันเชื้อเพลิง (สาขาเมืองบางยม) 109 หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองบางยม
อาเภอสวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย
วิสัยทัศน์
สหกรณ์มั่นคง โปร่งใส คุณภาพชีวิตพัฒนา สารสนเทศดี มีทุนสะสมเพิ่ม
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 จัดให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มทุนของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15ของทุนเรือนหุ้น
พั น ธกิ จ ที่ 3 ให้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ตามความต้ อ งการของสมาชิ ก ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง ยุ ติ ธ รรม
ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้
พันธกิจที่ 4 จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก และชุมขน
พั น ธกิ จ ที่ 5 เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารการด าเนิ น งานของสหกรณ์ ใ ห้ ส มาชิ ก ทราบอย่ า ง
สม่าเสมอ
เป้าหมาย
1. มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกไว้บริการแก่สมาชิก
2. สมาชิกตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ได้
3. สมาชิกถือหุ้นเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี
4. สมาชิกมาทาธุรกิจและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมด
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ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2560 มี ส มาชิก ทั้ ง สิ้ น 5,394 คน จานวน 35 กลุ่ม ในท้อ งที่
ดาเนินงาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก ทานา ทาไร่ยาสูบ ทาไร่ถั่วเหลือง ทาไร่อ้อย
ทุนดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย
1. ทุนเรือนหุ้น
364,991,530.00 บาท
2. ทุนสารอง
60,086,105.37 บาท
3. ทุนสะสม
30,679,594.57 บาท
4. เงินรับฝาก
251,059,774.73 บาท
5. เงินกู้ยืม
894,151,382.62 บาท
6. หนี้สินอื่น
24,867,715.57 บาท
7. สินทรัพย์ทั้งสิ้น
1,675,534,560.56 บาท
2.การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ให้สินเชื่อแก่สมาชิก 2 ประเภท ได้แก่
- เงินกู้ยืมระยะสั้น จานวน 2,122 สัญญา รวมเป็นเงิน 618,948,100.00 บาท
- เงินกู้เพื่อการลงทุน จานวน 507 สัญญา รวมเป็นเงิน 339,360,000.00 บาท
สหกรณ์มีกาไรเฉพาะธุรกิจ จานวน 61,869,207.83 บาท
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย ได้แก่
- ขายสินค้าประเภทการเกษตร จานวน 16,283,630.00 บาท
- ขายสินค้าประเภทน้ามัน จานวน 128,413,723.21 บาท
- ขายสินค้าอื่น ๆ จานวน 10,219,534.26 บาท
สหกรณ์มีกาไรเฉพาธุรกิจ จานวน 5,557,438.15 บาท
ธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตร ได้แก่
- ข้าวเปลือก จานวน 2,756,305 กิโลกรัม เป็นเงิน 17,386,744.00 บาท
- ถั่วเขียวผิวมัน จานวน 108,310 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,390,234.00 บาท
- ถั่วเหลือง จานวน 268,207 กิโลกรัม เป็นเงิน 4,133,231.00 บาท
สหกรณ์มีกาไรเฉพาะธุรกิจ จานวน 191,005.31 บาท
ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรได้แก่
- ข้าวเปลือก จานวน 126,745 กิโลกรัม เป็นเงิน 976,793.00 บาท
- ข้าวสารศรีสาโรง 5 กก. จานวน 5,190 กิโลกรัม เป็นเงิน 93,670.00 บาท
- ข้าวสารศรีสาโรง 15 กก. จานวน 34,245 กิโลกรัม เป็นเงิน621,050.00 บาท
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จานวน 5,670 กิโลกรัม เป็นเงิน 52,745.00 บาท

-4ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง
สหกรณ์ดาเนินธุรกิจให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว มีกาไร
เฉพาะธุรกิจ จานวน 429,281.90 บาท
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ระหว่างปีสหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จานวน
326,341,308.65 บาท หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจานวน 276,642,850.95 บาท สหกรณ์มีกาไรสุทธิ
ประจาปี จานวน 49,698,457.70 บาทสหกรณ์ดาเนินธุรกิจมีกาไรเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด
สหกรณ์ให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น จานวน
430 ราย เป็นเงิน 730,056.00 บาท
สหกรณ์มีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งสิ้น 23 รายการ รวมเป็นเงินที่สหกรณ์ได้บริจาคทั้งสิ้น
88,184.00 บาท
การดาเนินงานทั่วไป
- คณะกรรมการดาเนินการ 15 คน
- ฝ่ายจัดการ จานวน 35 คน และลูกจ้างรายวัน จานวน 14 คน
- ผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 3 คน

บทที่ 2
เรื่องราวของสหกรณ์…….การสร้างคุณค่าให้แก่สมาชิก
การสร้างคุณค่าให้แก่สมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด เกิดจากข้อจากัดของที่ดินทากิน ที่ประชาชนส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาด้านความเป็นอยู่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง ประสบปัญหาด้านแหล่งเงินทุนที่มีความเป็น
ธรรมประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการการทาเกษตร ขาดการรวมกลุ่ม อยู่แบบตัวใคร
ตัวมัน จึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน อีกทั้งประสบปัญ หาอุทกภัย ภัยแล้ง ผลผลิตไม่ไ ด้ตาม
ความคาดหวัง เงินลงทุนที่กู้ยืมมาลงทุนไม่สามารถชาระคืนได้ตามกาหนด หนี้สินล้นพ้นตัว ประสบ
ปัญหาครอบครัว หรือไปโยกย้ายถิ่นฐานไปขายแรงงานในเมือง
เมื่อนิคมสหกรณ์ศรีสาโรงได้ดาเนินจัดที่ดินทากินให้ประชาชนในเขตอาเภอศรีสาโรงและ
สวรรคโลก โดยทาการคัดเลือกสมาชิกที่ไม่มีที่ดินทากินหรือที่ดินทากินไม่เพียงพอแก่การครองชีพ
พร้อมทั้งมีการจัดตั้งสหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด เพื่อดาเนินธุรกิ จส่งเสริมการเกษตร การรวบรวม
ผลผลิตของสมาชิก การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิก การรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มอานาจการต่อรอง
เป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จากการดาเนินงานมา 34 ปี สหกรณ์มีสมาชิก ณ วันที่
31 มีนาคม 2560 จานวน 5,394 คน ทุนดาเนินงานทั้งสิ้น จานวน 1,675,534,560.56 บาท
มี ย อดขาย/บริ ก าร จ านวน 316,492,926.07 บาท และจ่ า ยเงิ น กู้ ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก จ านวน
958,308,100.00 บาท เกิดจากการที่สหกรณ์ได้ดาเนินงานตามวิสัยทัศน์สหกรณ์ สหกรณ์มั่นคง
โปร่งใสเรื่องธุรกิจ คุณภาพชีวิตพัฒนา สารสนเทศดี มีทุนสะสมเพิ่ม
สหกรณ์ให้ความสาคัญกับสมาชิก โดยถือว่าสมาชิกนั้นเป็นผู้มีอานาจสูงสุดในการควบคุมการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ผ่านมติที่ประชุมใหญ่ และสหกรณ์มุ่งเน้นการทาธุรกิจตามความต้องการของ
สมาชิกเป็นหลัก สหกรณ์มีการตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นไว้ตามหมู่บ้านของสมาชิกเพื่อเปิดรับฟัง
ความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากบรรดาสมาชิก อีกทั้งมีการสารวจความ
ความต้องการของสมาชิกและการประชุมกลุ่มสมาชิกปีละ 2 ครั้ง ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม –
มิ ถุ น ายน และเดื อ นพฤศจิ ก ายน – เดื อ นธั น วาคม ซึ่ ง สมาชิ ก มี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น มี
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการให้ส หกรณ์ บริ ก ารด้า นต่ า งๆ หรื อ ต้อ งการให้ ส หกรณ์ แ ก้ ไ ข
ปรับปรุงการดาเนินงานด้านใดๆ บ้าง ทาให้การบริการของสหกรณ์ตรงกับความต้องการของสมาชิก
เป็นหลัก และเพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสหกรณ์มุ่งเน้นใน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการสหกรณ์ให้กับสมาชิก โดยผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
ต้องผ่านการอบรมก่อนการชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ้นตามจานวนที่สหกรณ์กาหนด
ส่วนการประชุมใหญ่สามัญประจาปีสมาชิกส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ด้วย
ตนเอง โดยประมาณปี พ.ศ. 2538 สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญด้วยผู้แทนสมาชิก แต่มีผู้นาเสนอ
ให้ในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปควรเป็นสมาชิกทั้งหมด ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งดังกล่าว มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปีโดยสมาชิก ในช่วงระยะแรกๆ สหกรณ์ยังไม่มี
ห้องประชุมขนาดใหญ่จึงใช้สถานที่วัดนิคมศรีสาโรงเป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญมาโดยตลอด ซึ่ง
สมาชิกให้ความสาคัญในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญโดยตนเอง มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

-6ปี 2557 สมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจาปี จานวน 2,693 คนจากทั้งหมด 5,186 คน
ปี 2558 สมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจาปี จานวน 2,637 คน จากทั้งหมด5,271 คน
ปี 2559 สมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจาปี จานวน 2,784คน จากทั้งหมด 5,394 คน
อัตลักษณ์และความเข้มแข็งของสหกรณ์
อัตลักษณ์ (Identity)หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง ทาให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จัก
หรือจาได้ หรือเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล องค์กร สังคม ชุมชน ที่ไม่เหมือนใคร
สหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก แต่การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ไม่ใช้ผู้แทนสมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความสาคัญเข้าร่วมประชุมใหญ่ด้วยตนเองจากการสัมภาษณ์ผู้
ที่เกี่ยวข้องบางส่วนและตัวแทนสมาชิกได้ให้ข้อมูลที่สาคัญที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์นิคมศรี
สาโรง จากัดว่า แรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของสมาชิก คือ
นายทานอง ชาวนา ผู้จัดการสหกรณ์ ...เมื่อก่อ นมีการประชุมโดยผู้แทนสมาชิก ที่ประชุม
ใหญ่สามัญมีมติ ระดมหุ้นจากสมาชิกทั้งหมด แต่ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่นาผลการประชุมไป
เล่าให้สมาชิกฟัง บางส่วนไม่เข้าใจคิดว่าสหกรณ์ประสบปัญหา ทาให้การระดมหุ้นดังกล่าวไม่ประสบ
ผลสาเร็จ จึงมีผู้นาเสนอให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมใหญ่ด้วยตัวเอง สหกรณ์ของเราควรมีอานาจ
ตัดสินใจเอง เสียเวลาดีกว่าเสียประโยชน์ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติเห็นชอบ
สหกรณ์มีการกาหนดแผนกลยุทธ์โดยในการประชุมกลุ่มสมาชิกได้แจ้งต่อสมาชิกว่า สหกรณ์
จะจ่า ยปันผลตามหุ้นให้แก่ สมาชิ กไม่ ต่ากว่ าร้อ ยละ 7 และสหกรณ์ คิดเป็นผู้ ให้ ให้จริ ง โดยไม่ มี
เงื่อนไขอยู่ 3 ปี ทาให้ได้ใจคน คนเจ้าปัญหาก็เข้าใจสหกรณ์ ในที่ประชุมกลุ่มสมาชิกนาเสนอต้องการ
ให้สหกรณ์เป็นอย่างไร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนความคิดว่า เงินกู้เป็นของหลวง เปลี่ยน
วิธีคิดต้ องช่วยกันลงทุ น สร้า งศรัท ธาโดยการให้ สวัสดิก ารให้จ ริง ไฟไหม้บ้ าน ลมพัดบ้านพัง จะมี
คณะกรรมการไปดูสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือ ต่อมาปรับเป็นต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กาหนด โดยเอาหุ้นมา
จับ ถ้ามีดอกเบี้ยค้างไม่ให้ความช่วยเหลือ และสมาชิกต้องมาประชุมกลุ่มสมาชิกจะได้รู้เรื่องของ
สหกรณ์กลับไปเซ็นแทนไม่มีประโยชน์เมื่อก่อนใช้การประชุมใหญ่สามัญเป็นหนึ่งหลักเกณฑ์การจัดชั้น
สมาชิก แต่ปัจจุบันไม่ได้กาหนดเป็นหลักเกณฑ์ การประชุมใหญ่สามัญเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สมาชิกทุกราย
สหกรณ์จัดสถานที่รองรับสมาชิกทุกรายโดยบางส่วนจะอยู่ในห้องประชุมของสหกรณ์และ
บางส่วนจะอยู่ในเต็นท์รอบสานักงานมีการถ่ายกล้องวงจรปิดและไมโครโฟนให้เผื่อสมาชิกสงสัยอยาก
ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยในวันดังกล่าวสหกรณ์ไม่ได้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมหรือค่าพาหนะ
ให้แต่อย่างใดมีเพียงจับสลากชิงโชคเท่านั้น และสหกรณ์เลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกทุกรายโดยมีการ
จ้างแม่บ้านมาประกอบเลี้ยงเหมือนมีงานบุญสาคัญ สมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจและคิดว่าวันประชุมใหญ่
สามัญเป็นวันสาคัญของสมาชิกสหกรณ์
นายบุญเริ่ม ยิ้มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ....สมาชิกให้ความสาคัญในการมาประชุมใหญ่
สามัญ อยากมารับรู้มาพูดคุย สาเหตุที่เสียสละเวลามา

-7- ถ้าไม่มาเองไปถามคนอื่นก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง กลัวเสียสิทธิ์ไม่ได้รับสวัสดิการถึงแม้จะฟัง
การชี้แ จงจากเจ้า หน้ าที่ ในการประชุม กลุ่ มสมาชิ กแล้ ว แต่ ในวั นประชุ มใหญ่ สามั ญ จะมีก ารแจก
รายงานกิจการให้กับผู้เข้าประชุมด้วย
- ต้องการมาร่วมรับรู้ วันประชุมใหญ่สามัญเต็มใจมา เสียสละเวลาใช้เวลาไม่นาน มารับรู้
ในสิ่งที่เป็นเจ้าของ สมาชิกมาอย่างต่าไม่น้อยกว่า 60 % การประชุมกลุ่มสมาชิกและการประชุม
ใหญ่ทุกครั้งต้องการมาไม่มีการบังคับ ถ้ามาไม่ได้จะหาตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมแทน
- มาได้รับของแจกและได้กินข้าวฟรี และเผื่อได้รับรางวัลกับบ้าน ถ้าไม่ว่างต้องทางานก็
จ้างคนอื่นมาทางานแทนตัวเอง เพราะอยากมาประชุมใหญ่สามัญด้วยตัวเอง บางรายมาเพื่อเลือกตั้ง
ต้องการมาช่วยพรรคพวก ไม่มีการแจกตังค์ไม่มีการซื้อเสียง แต่ผู้สมัครบางรายมีการหาเสียงในกลุ่ม
ของตนเอง เมื่อกลุ่มสมาชิกเลือกตั้งผู้สมัครได้แล้วจะมีการนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกตั้ง
อีกครั้ง
นางสาวถวิ ล เพ็ ง บุ ต ร สมาชิ ก สหกรณ์ . ... ไปฟั ง ว่ า สมาชิ ก เจ็ บ ป่ ว ยจะได้ รั บ สวั ส ดิ ก าร
อะไรบ้าง วันประชุมกลุ่มสมาชิกก็ไปฟังแต่จาไม่ได้ ต้องการรายงานกิจการเพื่อเอาไว้ดูภายหลัง ฟังข้อ
ที่ได้รับสวัสดิการ เช่น งานบวชลูกชาย งานแต่งลูกสาว ตั้งใจฟังข้อนี้ต้องถือหุ้นและฝากเงินเท่าไหร่ถึง
มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ
นางปวีณา บูรภักดี กรรมการ....เต็มใจมา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทุกเขตทุกกลุ่มคนมาเยอะ คน
อยากมาเอง อยากรู้ทาอะไร ทาอย่างไรองค์กรเจริญเติบโต เจ้าหน้าที่เอาข้อมูลในการประชุมกลุ่ม
สมาชิกมาพูดไม่ต้องจับมือจูงมือกันมา
- เปลี่ยนคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่แล้วทาดีมั๊ย สิทธิ์ของเราที่จะตรวจสอบได้
- ทุนดาเนินเงินมั่นคงไว้ใจได้
- มาด้วยใจของเรา สหกรณ์และสมาชิกรวมตัวกัน วันประชุมใหญ่สามัญไม่ว่างยอม
สละเวลา แต่ละกลุ่มอยู่แตกต่างมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มารู้จักกัน
- มาใช้บริการด้านเงินกู้เป็นหลัก ของขายข้างนอกข้างในแตกต่างยังไง มันถูกกว่า
- มีการจับรางวัล ไม่ซีเรียส โชคใครโชคมัน
- ปากต่อปากคุยกัน มาที่นี่เห็นผลงานที่คุยกันต่อๆ
- สมาชิกคนหนึ่งมีปัญหาที่บ้านหาทางออกไม่ได้ ได้แนะนาให้มาติดต่อที่สหกรณ์กู้เงิน
เอาเงินไปใช้หนี้ ปีที่สองจึงชักชวนคนในหมู่บ้านมาสมัครเป็นสมาชิก เมื่อก่อนมีสมาชิกเพียง 100 คน
เพิ่มเป็น 300 – 400 คน บางคนว่าไม่ดีดอกเบี้ยดอกเบี้ยแพงคุณไปเอาทาไม สิ้นปีมีปันผล ได้เงินสด
ไว้ซื้ออะไรก็ได้ในสหกรณ์ซื้อสินค้าที่นี่ ฝากเงินที่นี่องค์กรสามารถอยู่ได้บุคคลไว้ใจได้เคยมาฝากไว้ยังไง
ก็อยู่ยังงั้น ไม่เคยมีปัญหาถอนได้ทุกครั้ง
นางสาวนภัสกระแสร์ ประธานกลุ่มสมาชิก และ นางประดับ อินหอม รองประธานกลุ่ม
สมาชิก.....มาฟังด้วยตัวเอง อยากรู้การดาเนินงานมีอะไร ตัวแทนไม่ไปเล่า หรือเล่ารายละเอียดไม่ครบ
จาได้ไม่หมดลืม ผู้สูงอายุอ่านไม่ได้ส่วนมากอายุเยอะ จาได้แต่วันจ่ายปันผล ได้รายงานกิจการไปก็วาง

-8ถ้าอ่านก็จะมีความรู้เอง แต่อ่านหนังสือแล้วมีแต่ตัวเลข ถ้ามาฟังเองเจ้าหน้าที่คุยละเอียดดี ไปฟังเอง
ดีกว่าอ่านไม่ค่อยได้ ชาวไร่ชาวนายากที่จะอ่าน อายุ 40 -50 ปี ความจาไม่แม่น
- เป็นสหกรณ์ของเรา ถึงเวลาประชุมใหญ่สามัญก็มา ถ้าไม่มาลงคะแนนทุกปีก็มา บาง
คนมาเซ็นชื่อเข้าประชุมเสร็จธุระก็กลับมาฟัง อยากมาฟังเอง
นางนฤมล ครุฑอ่า ประธานกลุ่มสมาชิก......สหกรณ์อยู่ไม่ไกล ให้ความสาคัญกับการบริการ
ไม่เสแสร้ง ถามก่อนพี่ ป้า น้า อา มาทาอะไรคะ ไม่เคยมาก่อนญาติแนะนาให้มาสมัครเป็นสมาชิกมา
เหอะดี แลกเปลี่ยนความคิดกันเผื่อไว้กู้ทาธุรกิจ ใช้น้ามันเยอะซื้อเงินสด สิ้นปีมีเงินปันผลคืน ถ้ามีเงิน
เหลือจะฝากไว้ที่นี่ ปากต่อปากได้ดอกเบี้ยสูง ซื้ อข้าวสารที่สหกรณ์ ขายข้าวขายถั่วให้สหกรณ์ มี
แรงจูงใจเยอะ พยายามไม่อยากจะขาดการประชุมทั้งการประชุมกลุ่มสมาชิกและประชุมใหญ่สามัญ
ไปได้ฟังคนไม่รู้จักมาเยอะ อยู่บ้านก็ดูทีวี ถ้ามาฟังก็ได้เจอกัน อยากมามากมาฟังการให้ก ารให้บริการ
มาก ตั้งใจเกลี่ยงานหมด มาฟังเจ้าหน้าที่คุยให้ฟัง เป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นการลงทุน ต้องมาดู ลงทุน
ไม่มาดูเอาเงินไปทาอะไร ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นที่ให้สมาชิกมาประชุมให้แค่ 5 คน เป็นการบังคับ กักไว้
เลือกไปเหอะมีแต่พวกมัน ได้ยินบ่อยไปศรีสาโรงเลี้ยงไม่อั้น ไปกี่คนก็ไ ด้ ได้ใจมากกว่า สหกรณ์มี
สวัสดิการเหมือน ธกส. ช่วยเหลือดี ไปซื้อร้านค้าไม่มีเงินคืน ลดแลกแจกแถมซื้อของมีเงินปันผลคืน
เป็ นส่ วนสาคัญ อยากมาดู ความเปลี่ ยนแปลง รู้ เขารู้ เรา “พรุ่ ง นี้ไ ม่ว่ างจะไปประชุ มใหญ่ สามั ญ
สหกรณ์” เลือกมาประชุมกับสหกรณ์ก่อน
นายสาเนา สาระเกตุ ประธานกรรมการและผู้ใหญ่บ้าน.....เวลาประชุมกลุ่มสมาชิกเจ้าหน้าที่
ถามให้ผู้แทนสมาชิกมาได้มั๊ย สมาชิกไม่ยอมเพราะผู้แทนสมาชิกไม่ไ ปเล่าให้ฟัง ประชุมใหญ่สามัญ
สมาชิก ยกมือ อยากมาเอง เวลาประชุ มกลุ่ม สมาชิก ก็ชี้ แจงให้ฟั ง แล้ว แต่ส มาชิก ไม่ ยอมอยากมา
เมื่อก่อนใช้สถานที่วัดบนศาลาสมาชิกมาพันกว่าคนเจ้าหน้าที่คุยง่าย คุยให้สมาชิกเข้าใจง่าย อยากมา
รู้เรื่องเงินปันผล จะจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่ เอารายงานกิจการไปอ่าน ประชุมกลุ่มไม่ได้แจกรายงาน
กิจการ อยากดูงบกาไรขาดทุน ธุรกิจการซื้อ-ขาย กาไรเท่าไหร่ เลือกกรรมการยกมือทั้งห้อง ที่อื่นใช้
ผู้แทนสมาชิกแต่ที่นี่สมาชิกไม่ยอม
นายชาญชัย มีกิจ ประธานกลุ่มสมาชิกและผู้ใหญ่บ้าน.....สมัครใจใครอยากไปก็ได้เขาไปกู้
เงินสหกรณ์ให้ไปประชุมก็ต้องไป ไปฟัง ดูจะกู้ไ ด้มั๊ย เพราะสวัสดิการของสมาชิกต้องไป มาด้วยใจ
อยากรู้อยากฟังให้ไปฟัง ไม่ต้องกลับมาถามแค่เอาหนังสือไปอ่านเอง กระตือรือร้นเรื่องกิจกรรม ได้
หนังสือมาอ่านไม่ต้องถามบ่อย ไม่เข้าใจอธิบายไม่ถูกตัดปัญหาใช้แบบไปประชุมได้ยินกับหูเป็นผลดี
เราเป็นสมาชิกต้องให้ความร่วมมือ มาเอารายงานกิจการ มาเลือกกรรมการ มาจับสลากชิงโชค อยาก
รู้ความเคลื่อนไหว ได้กาไรขาดทุ นเท่าไหร่ ดูการจัดสรรไปทาอะไรบ้าง ดูวิธีการทางานของสหกรณ์
ความเหมาะสมในการจัดสมกับที่ตั้งใจจัด สมาชิกที่กู้เงิน แต่ไม่ฝากเงิน ไม่ซื้อของ จะเป็นสมาชิกชั้นที่
3 อัตราดอกเบี้ยแพง ต้องให้ไปฟังรับรู้ด้วยตนเอง เช่น ขาดการทาธุรกิจซื้อของ 5,000 บาท หลาย
คนไม่เข้าใจเงินก็ส่งดอกเบี้ยไม่ค้างทาไมไม่ได้รับสวัสดิการ เวลาสหกรณ์ให้การศึกษาอบรมก็ไ ม่ฟัง
ส่วนใหญ่ประมาณ 80 % ขาดการไปฝากเงิน อยากให้สหกรณ์ตั้งสาขาร้านค้าชุมชน ที่ตาบลบ้านไร่
คล้ายกับ ธกส. สมาชิกสหกรณ์มีจานวนมากน่าทากิจกรรมร่วมกันได้

บทที่ 3
การปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด
วิเคราะห์การปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์
สหกรณ์ นิค มศรี สาโรง จ ากั ด มีผลการด าเนินงานไปตามวิสั ยทั ศน์แ ละพัน ธกิจ ผ่ านการ
กาหนดแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม และการทาธุรกิจครบวงจร โดยทุกฝ่ายรวมแรงร่วมใจ
กัน รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลและขับเคลื่อนสหกรณ์ไปสู่เป้าหมายที่มุ่ง เน้นสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกทุกคนเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน
การให้ความสาคัญกับสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย
จากการที่สมาชิกสหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ด้วย
ตนเองไม่ได้ใช้ผู้แทนสมาชิกมานานหลายปี และผลสรุปจากการสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการ ฝ่ายบริหาร
และตัวแทนสมาชิกบางราย สรุปได้ดังนี้
- สหกรณ์คิดเป็นผู้ให้สมาชิก สร้างศรัทธาก่อนโดยมีการให้สวัสดิการแก่สมาชิกทุกรายให้
จริงแล้วค่อยกาหนดเงื่อนไขภายหลัง ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของสมาชิกต้องช่วยกันลงทุน สหกรณ์เป็น
ของสมาชิกเราควรมีอานาจในการตัดสินใจเสียเวลาดีกว่าเสียประโยชน์ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสมาชิก มาประชุมสหกรณ์ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์กลับไป
- สมาชิกให้ความสาคัญในการประชุม อยากรับรู้มาพูดคุยกัน เสียสละเวลาใช้เวลาไม่นาน
มารับรู้ในสิ่งที่เป็นเจ้าของ ถ้ารู้บ้างไม่รู้บ้างกลัวเสียสิทธิ์เกี่ยวกับสวัสดิการ สมาชิกเต็มใจมาถ้าไม่ว่าง
จะจ้างคนอื่นมาทางานแทนตัวเอง เพราะจะมาประชุมใหญ่สามัญด้วยตนเอง
- สมาชิกเต็มใจมาเป็นสิทธิ์ของเราในการเข้าประชุมใหญ่สามัญ อยากรู้ว่าสหกรณ์ทาอะไร
ทาอย่างไรให้องค์กรเจริญเติบโต เปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ดีมั๊ย มาด้วยใจถ้าไม่ว่างยอมสละเวลา
แต่ละกลุ่มอยู่แตกต่างท้องที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ได้มาพูดคุยรู้จักกัน
- อยากมาด้วยตัวเอง อยากรู้การดาเนินงานสหกรณ์มีอะไร ตัวแทนมาประชุมกลับไปเล่าไม่
ละเอียด ไม่ครบจาไม่ได้ บางคนอายุเยอะก็ลืม รายงานกิจการเป็นตัวเลขไม่ได้อ่าน มาฟังเจ้าหน้าที่
คุยละเอียดดีไปฟังเองดีกว่าอ่าน เป็นสหกรณ์ของเราถึงเวลาก็มา ถ้าไม่ได้ลงคะแนนทุกปีก็มาไม่เกี่ยว
กัน
- สถานที่ไม่ไกล พยายามไม่อยากจะขาดการประชุมทั้งการประชุมกลุ่มสมาชิกและการ
ประชุมใหญ่สามัญ ไปได้ก็ได้ฟังคนไม่รู้จักมาเยอะมาคุยให้ฟังอยู่บ้านก็ดูแต่ทีวีตั้งใจมาอยากมามาก
เคลียร์งานหมด มาฟังมาคุย เป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นการลงทุนต้องมาดู ลงทุนไม่มาดู สหกรณ์เอา
เงินไปทาอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ให้ดูทุกอย่างทุกเวลาทางานเปิดเผยเปิดใจไม่เป็นการบังคับ
อยากมากี่คนก็ได้ ไม่มีเลือกแต่พรรคพวกกัน ไปศรีสาโรงเลี้ยงไม่อั้นไปกี่คนก็ได้ ได้ใจมากกว่า
- สมาชิก ไม่ยอมอยากมาประชุมใหญ่สามัญ ด้วยตัวเองยกมือ ทั้งห้อ ง อยากได้ รายงาน
กิจการไปอ่าน อยากดูงบกาไรขาดทุน ดูธุรกิจการซื้อ – ขาย ได้กาไรเท่าไหร่
- สมาชิกอยากได้สวัสดิการ อยากรู้อยากฟัง ให้ไปฟังไม่ต้องกลับมาถาม ต้องไปฟังรับรู้ด้วย
ตนเอง บางครั้งไม่เข้าใจอธิบายไม่ถูกได้รับข้อมูลไม่ตรงกัน ให้สมาชิกไปฟังกับหูเป็นผลดี

- 11 ผลสรุป สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการมาประชุมใหญ่ด้วยตนเอง สหกรณ์มีการจัดประชุมใหญ่
สามัญโดยสมาชิกมานานหลายสิบปี ทาให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนให้องค์กรให้ความสาคัญต่อ
การประชุมใหญ่สามัญ ต้องการมารับรู้ข้อมูลการบริหารด้วยตนเอง ในรอบหนึ่งปีได้มาพบปะมาทาน
ข้าวร่วมกัน มาทาความรู้จักคนที่มาประชุม เสมือนเป็นงานบุญประเพณีที่มวลสมาชิกได้มาเจอกันที่
ทุกคนจะไม่ไปทางานอื่นใด นอกจากการมาประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์ ประกอบกับ
สหกรณ์มีการกาหนดวันประชุมใหญ่สามัญไว้ล่วงหน้าทุกปี ทาให้สมาชิกรับรู้ร่วมกันว่า วันดังกล่าว
เป็นวันประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์ มีการมา
ลงทุนมาถือหุ้น มาฝากเงินเพื่อความมั่นคงของตนเองและสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญได้ทุกคน ไม่มีการบังคับ ไม่มีการเกณฑ์คน ไม่มีกาหนดโควตาให้มาได้จานวนกี่คน บางครั้งการ
ที่สหกรณ์กาหนดผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญเพื่อให้สามารถดาเนินการประชุมใหญ่เป็นไป
ด้วยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่อาจขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก ขาดความรู้สึก
ความเป็นเจ้าของสหกรณ์ อาจทาให้ขาดพลังความสามัคคีที่ส่งผลต่อ ความศรัทธาต่อระบบสหกรณ์

บทที่ 4
ผลลัพธ์จากการประชุมใหญ่สามัญประจาปีโดยสมาชิกของ
สหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด
การดาเนินการของสหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด ที่ผ่านมาเกิดจากรวามร่วมมือร่วมใจของทุก
ฝ่ายของสหกรณ์ที่ ร่วมคิด ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันลงมือทา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งยึดหลักการสหกรณ์เป็นแนวทางปฏิบัติงานสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก ผล
จากการประชุมใหญ่สามัญประจาปีโดยสมาชิกของสหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด ทาให้ปีปัจจุบัน ณ
วัน ที่ 31 มี นาคม 2560 สหกรณ์มี ส มาชิก จ านวน 5,394 คน ทุ นด าเนิ นงานทั้ง สิ้น จ านวน
1,675,534,560.56 บาท กาไรสุทธิประจาปี 49,698,457.70 บาท ซึ่งสหกรณ์ดาเนินธุรกิจมี
กาไรเติบโตอย่างเนื่อง สหกรณ์จัดหาเงินทุนให้ สมาชิกกู้เพื่อประกอบอาชีพและลงทุน ระหว่างปี
จ านวน 958,308,100.00 บาท จั ด หาสิ น ค้ า อุ ป โภคและบริ โ ภคมาจ าหน่ า ย จ านวน
154,916,887.47 บาท รวบรวมผลิ ตผลทางการเกษตร จานวน 3,132,822 กิโลกรัม เป็นเงิน
23,910,209.00 บาท และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จานวน 171,850 กิโลกรัม เป็นเงิน
1,744,258.00 บาท สามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้เพิ่มขึ้น ในระหว่างปีมีสมาชิกมีส่วนร่ วม
ทางธุรกิจ จานวน 4,732 ราย คิดเป็นร้อยละ87.33 ของสมาชิกทั้งหมด ปีก่อน จานวน 4,280
ราย คิดเป็นร้อยละ82.53 ของสมาชิกทั้งหมด
จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่ วมในการประชุมใหญ่ของสมาชิกส่ง ผลดีต่อการบริ หารงานของ
สหกรณ์ สามารถทาให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก สร้างให้มีรายได้ มีการลดต้นทุนการผลิต
และการขยายโอกาสเป็ นเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่สมาชิก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและภาคสังคมยอมรับ ผ่านระบบ
สหกรณ์ก่อให้เกิดพลังความสามัคคี สร้างศรัทธาในหมู่มวลสมาชิกบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
นิคมศรีสาโรง จากัด

ภาคผนวก

ก

หลักเกณฑ์การจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
การจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์
ที่
รายการ
1 การประชุมกลุ่ม
- ในรอบปีบัญชีที่ผ่านไปประชุมกลุ่มครบทุกครั้งจะได้รับคะแนนเต็ม
คะแนนการประชุมกลุ่มแต่ละครั้ง คานวณจากคะแนนเต็มหารด้วยจานวน
ครั้งที่มีการประชุมกลุ่มในปีนั้น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ย่อย
30
30

2 การถือหุ้นเพิ่มในรอบปีบัญชีที่ผ่านไป
- ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 20 % ของเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ
- ถือหุ้นต่ากว่า 20 % ของเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ
- สมาชิกใหม่ยังไม่ได้รับเงินปันผลฯ ต้องถือหุ้นมากกว่า 1,000.- บาทขึ้นไป
- ไม่มีการถือหุ้นเพิ่ม

20

3 การฝากเงินกับสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านไป
- ฝากเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
- ฝากเงินต่ากว่า 10,000 บาท ลงมาจะได้ 1 คะแนนต่อเงินฝาก 1,000
บาท ถ้าต่ากว่า 1,000 บาท จะไม่ได้คะแนน

10

4 การซื้อสินค้า/ขายผลิตผล กับสหกรณ์ในรอบบัญชีที่ผ่านไป
- ซื้อ/ขายฯ ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป
- ซื้อ/ขายฯ ตั้งแต่ 2,000 - 2,999 บาท
- ซื้อ/ขายฯ ตั้งแต่ 1,000 - 1,999 บาท
- ซื้อ/ขายฯ ตั้งแต่ 100 - 999 บาท
- ซื้อ/ขายฯ ต่ากว่า 100 บาท

20

20
10
10
0

10

20
15
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ข

5 การกู้เงิน/ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปีบัญชี
- มีดอกเบี้ยค้างชาระ / ลูกหนี้การค้าผิดสัญญา
- มีต้นเงินกู้ผิดสัญญา ไม่มีลูกหนี้การค้าผิดสัญญา ไม่มีดอกเบี้ยค้างชาระ
- ไม่มีต้นเงินกู้ผิดสัญญา ไม่มีลูกหนี้การค้าผิดสัญญา ไม่มีดอกเบี้ยค้างชาระ
- มีประวัติการกู้เงินย้อนหลัง 2 ปี ดี ณ วันสิ้นปีบัญชีแต่ละปี ต้นเงินไม่ผิด
สัญญา ไม่มีดอกเบี้ยค้างชาระ ไม่มีลูกหนี้การค้าผิดสัญญา
- มีประวัติการกู้เงินย้อนหลัง 3 ปี ดี ณ วันสิ้นปีบัญชีแต่ละปี ต้นเงินไม่ผิด
สัญญา ไม่มีดอกเบี้ยค้างชาระ ไม่มีลูกหนี้การค้าผิดสัญญา

20
0
5
10
15
20

หมายเหตุ
- สมาชิกที่มีดอกเบี้ยค้าง ณ วันสิ้นปีบัญชี จะอยูช่ ั้น 4
- สมาชิกที่มีต้นเงินกู้ผิดสัญญา ณ วันสิ้นปีบัญชี จะอยู่ชั้น 3
- สมาชิกที่กู้เงินครั้งแรก จะอยู่ชั้น 3
- ถ้าสมาชิกไม่กู้เงินติดต่อกัน 3 ปี ถือว่าเป็นการกู้เงินครั้งแรก
- สมาชิกที่ไม่กู้เงินจะไม่ได้รับคะแนนในข้อนี้
รวม

100

ค

สมาชิกได้อะไรจากการจัดชั้น
1.สิทธิการกู้เงิน
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามชั้นสมาชิก
- สมาชิกชั้นพิเศษได้รับการอนุมัติเงินกู้ที่รวดเร็ว
2.สวัสดิการ
- สมาชิกชั้นพิเศษจะได้รับทุนการศึกษาบุตรทันที่ เมื่อสมาชิกร้องขอ
- สมาชิกชั้นพิเศษ สหกรณ์จะทาประกันอุบัติเหตุให้ฟรี
อัตราดอกเบี้ย
ชั้นสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย (บาท)
ชั้นพิเศษ (ชั้น 5 )
7
ชั้น 1
8
ชั้น 2
9
ชั้น 3
10
ชั้น 4
11
ค่าปรับคิดร้อยละ 3 บาท/ปี

