ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2561
*************************************************
อาศัยอานาจตามความในข้ อบั งคั บของสหกรณ์ ข้อ 75(8) และข้ อ 103(11) ที่ ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12 วันที่ 23 กันยายน 2561 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2559”
บรรดา ระเบียบ มติของคณะกรรมการ คาสั่งหรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด”
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากกรมเจ้าสังกัดหรือจากนายจ้าง
แล้วแต่กรณี
หมวด 1
การถือหุ้น
ข้อ 5 ให้สมาชิกทุกคนส่งค่าหุ้นดังนี้
(1) สมาชิกต้องส่ งค่าหุ้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงิน ได้รายเดือน แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 20
ของเงิน ได้ร ายเดื อน ทั้ งนี้ ไม่ เกิน 10,000.00 บาท หากสมาชิ กมี หุ้ นเกิน สามล้ านบาท ให้ ส่ งหุ้ น ได้ไม่ เกิน ร้อยละ 5
ของเงินได้รายเดือนเท่านั้น
สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (สองแสน
บาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะงดส่งหรือลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่ในปีหนึ่งๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่าสองครั้งไม่ได้
กรณีสมาชิกโอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจาตามสังกัดเดิมโดยไม่มีความผิดและยังเป็น
สมาชิกอยู่ถ้ามีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น จะงดส่งเงินค่าหุ้นก็ได้
(2) สมาชิกอาจขอซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวได้ (ตามโครงการที่สหกรณ์ฯ เปิดเท่านั้น) โดยแสดง
ความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 6 สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้

-2-/การ...

-2การชาระค่าหุ้น
ข้อ 7 การชาระค่าหุ้น สมาชิกต้องชาระค่าหุ้นเป็นเงินสด โดยถือปฏิบัติดังนี้
(1) หุ้นที่สมาชิกถือเป็นรายเดือน ตามข้อ 5(1) ให้ชาระเต็มมูลค่าหุ้น โดยวิธีหักจากเงินรายเดือน
ของสมาชิก ณ ที่จ่าย ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือน
(2) การถือหุ้นตามข้อ 5(2) จะต้องชาระเต็มจานวนในคราวที่ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
ข้อ 8 ถ้ าสมาชิ ก มีเหตุอั น ท าให้ ไม่ส ามารถช าระค่าหุ้ น รายเดื อ นตามข้อ 5 (1) และหรือ (2 ) ได้
ในเดือนใดและประสงค์จะงดส่งเงินค่าหุ้นชั่วคราว ต้องแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการทราบ
ล่ ว งหน้ า และคณะกรรมการด าเนิ น การจะอนุ ญ าตให้ สมาชิ กนั้ นไม่ ต้ องส่ งเงิ น ค่ าหุ้ นรายเดื อนนั้ นชั่ วระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
หมวด 3
การโอนหุ้น การถอนหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้น
ข้อ 9 สมาชิกจะโอนหุ้น หรือถอนคืนค่าหุ้นที่ถือตามข้อ 5 แม้บางส่วนหรือทั้งหมดในระหว่างที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้
หุ้ น ที่ถอนคืน ก่อนวัน สิ้น ปี ทางบัญ ชีปีใดๆ ไม่ให้ ได้รับเงินปันผลในปีนั้นเว้นแต่เงินค่าหุ้ นของสมาชิก
ได้โอนตามสมาชิกนั้นไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นให้ได้รับเงินปันผลเพียงสิ้นเดือนก่อนวันโอน
ข้อ 10 การจ่ายหุ้นคืน
(1) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดย
ไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น เว้นแต่ผู้มีสิทธิได้รั บค่าหุ้น จะเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นปี
ทางบัญชีสหกรณ์ที่ออก
(2) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุต้องคาพิพากษาให้ล้มละลายสหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ถ้าในปีใดจานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ลาออกราย
ต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ข้อ 11 การจ่ ายคืน เงิน ค่าหุ้ น ตามข้อ 10 นั้น ให้ สหกรณ์ หั กจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อ
สหกรณ์ออกก่อน
หมวด 4
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น
ข้อ 12 สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้น ต่อเมื่อมีกาไรสุทธิประจาปีตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
การจัดสรรกาไรสุทธิ
-3-/ข้อ 13...

-3ข้อ 13 การคิดเงินปันผลตามหุ้น ให้คิดตามส่วนแห่งระยะเวลาแห่ งการถือหุ้นตามจานวนเดือนเต็ม
เงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้สาหรับเดือนนั้นส่วนเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์
ได้รับหลังวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
ข้อ 14 ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ มี อ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

(นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด

