
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
ว่าด้วยการถือหุ้น 

พ.ศ. 2565 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2564 ข้อ 108 (6) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 9 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2565  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2565” 
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม พ.ศ.2565  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2558   มติ

กรรมการ  ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้ว  ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4. สมาชิกทุกคนต้องช าระเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม

อัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ดังต่อไปนี้ 
เงินได้รายเดือน (บาท)    สิทธิการถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) ไม่เกิน 
ต่ ากว่า  10,000 บาท                                 50 
เกินกว่า 10,000 บาทถึง 12,000 บาท   60 
เกินกว่า 12,000 บาทถึง 14,000 บาท   70 
เกินกว่า 14,000 บาทถึง 16,000 บาท            80 
เกินกว่า 16,000 บาทถึง 18,000 บาท            90 
เกินกว่า 18,000  บาท             100  
ทั้งนี้เงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกทุกคนจะช าระไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน 

 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรกนั้นหมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าซึ่งสมาชิกได้รับ
จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 31 (3) คุณสมบัติของสมาชิก และข้อ 48 (3)    
ข้อ 48 (4) 
 ข้อ 5. กรณีที่สมาชิกได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น มีความประสงค์ปรับอัตราการถือหุ้นรายเดือน ตาม
ข้อ 4 ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการจะรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อทราบ 
 ข้อ 6. ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนเพ่ิมมากกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 4 หรือจะขอ
ถือหุ้นเพ่ิม ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่การ
ซื้อหุ้นรายเดือนเพ่ิมหรือขอถือหุ้นเพ่ิมแต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในหา้ของหุ้นที่ช าระแล้ว ตาม
ประกาศหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โดยให้สมาชิกแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการแต่เพียงอย่างเดียว 
 ข้อ 7. ส าหรับเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 27 (1) การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ให้เต็มเดือนส าหรับเดือนนั้น ส่วนเงินค่า
หุ้นที่สหกรณ์ได้รับ หลังจากวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
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 ข้อ 8. ในระหว่างสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้อง ส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก
เพ่ือช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ของ สมาชิกนั้น 
 ข้อ 9. สมาชิกจะขายหรือ โอนหุ้น หรือถอนหุ้น ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

ข้อ 10. ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงิน
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และสหกรณ์มี
ฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

ข้อ 11. การช าระค่าหุ้นรายเดือน ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวัน
จ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ข้อ 12. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ีได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือน และมี
หนี้สินไม่เกินกว่าค่าหุ้นของตนเองกับสหกรณ์และในฐานะผู้ค้ าประกัน จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน
หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 13. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 14. การก าหนดเพดานการถือหุ้นของสมาชิกให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

ข้อ 15. สมาชิกที่เกษียณอายุแล้วและมีการส่งค่าหุ้นมาไม่น้อยกว่า 84 เดือน หากมีความ
ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อ สามารถหยุดส่งค่าหุ้นได้ แต่ให้มาแสดงตัว และยืนยันตัวตน กับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือสมาชิกจะส่งค่าหุ้นรายเดือนในจ านวนเท่าเดิม หรือส่งค่าหุ้นเป็นราย
ปี ปีละ 1 ครั้งอย่างน้อย 10 หุ้นๆละ 10 บาทหรือเท่ากับค่าหุ้นขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในระเบียบ เพ่ือเป็น
การยืนยันตัวเอง 

ข้อ 16. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือน และมี
หนี้สินไม่เกินกว่าค่าหุ้นของตนเองกับสหกรณ์และในฐานะผู้ค้ าประกัน จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน 
หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 17. สมาชิกที่ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของ
ตน และได้มีค าขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกนั้น
ตกอยู่ ในฐานะที่ไม่สามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้คณะกรรมการด าเนินการอาจอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิ
ต้องส่งเงินค่าหุ้น รายเดือน ซึ่งระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ข้อ 18. การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิก ตามอัตราที่ที่
ประชุมใหญ่อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  

ข้อ 19. ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนหุ้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน การแสดงตนของสมาชิกซ่ึง
เป็นหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์ ส าหรับสมาชิกสมทบ ให้จัดท ารายการ
ตามนี้ไว้ด้วย ทะเบียนหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 

(ก) ชื่อ ประเภท ที่ตั้งส านักงาน และปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
(ข) ชื่อ นามสกุล ของสมาชิกซ่ึงถือหุ้น มูลค่าหุ้นจ านวนหุ้น และเงินค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
(ค) เลขทะเบียนสมาชิก และเลขประจ าตัวประชาชน 
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(ง) วันที่เข้าเป็นสมาชิก และวันที่ขาดจากสมาชิกภาพ 
(จ) วันที่ถือหุ้น 

ข้อ 20. ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนหุ้น ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ตามแบบท่ีก าหนดภายในสามสิบวันแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ของสหกรณ์ 

 
บทเฉพาะกาล 

สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือน มากกว่า 1,000 บาท ก่อนหน้าที่ระเบียบนี้บังคับใช้ ให้ลดการส่งค่า
หุ้นรายเดือน จากเดิม เหลือ 1,000 บาท ทุกคน 

 
 

     ประกาศ ณ วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ.2565 
 
 

                            พลตรี  
                     ( สุรศักดิ์  ถนัดศีลธรรม ) 
                            ประธานกรรมการ 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
 


