รายงานการประชุม
การประชุมใหญสามัญประจําป 2559
2559 ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด
วันพุธที่ 7 เดือนธั
นธันวาคม พ.ศ. 2559
2559 เวลา 12.45
2.45 น.
ณ หองประชุมใหญ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
.............................................................
.............................................................
รายนามผูเขาประชุม
1. นายนิรันดร
2. ผศ.ดร.วันชาติ
3. อาจารย ดร.อัตนันท
4. นางจุฑารัตน
5. นางวรรณพร
6. นายโกสินธุ
7. วาที่ ร.ต.จาตุรนต
8. นายชัยมนัตถ
9. นายธมยศ
10. วาที่ ร.ต.นภดล
11. นายไพรวัลย
12. นายวรเทพ
13. อาจารย นพ.สุรศักดิ์
14. นางกาญจุรีย
15. นายอนันตเดช
16. สมาชิกสหกรณ

จินดานาค
ปรีชาติวงศ
เตโชพิศาลวงศ
ธานีรัตน
หริรักษ
ศิริรักษ
ชุติธรพงษ
คงทน
ไกรนรา
พันธรักษ
เกิดทองมี
ไกรเทพ
วิจิตรพงศจินดา
วองไวรัตนกุล
ศรีราพร
จํานวน 660 คน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
(รวมลําดับที่ 1-15 ขางตนแลว
สมาชิกสหกรณทั้งสิ้น 942 คน)

รายนามผูเขารวมประชุ
มประชุม
1. นางลูกจันทร
2. ดร.ศักดิ์ชาย
3. นายวราวุธ
4. สมาชิกสมทบ

บุนนาค
จันทรเรือง
หมั่นเที่ยง
จํานวน 18 คน

นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
ผูสอบบัญชีภาคเอกชน
ผูชวยผูตรวจสอบ
(สมาชิกสมทบทั้งสิ้น 185 คน)

เริ่มประชุมเวลา 12
12.45 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม และขออาสาสมาชิก 3 คน
เปนพยานในการนับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ตามที่ไดทราบกันวาหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต รวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปญหาอุทกภัย
คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดปรึกษาหารือกัน และมีความเห็นวาหากสหกรณฯ เลื่อนการประชุมออกไป หองประชุมใหญ
อาคารไทยบุรี อาจมีการเรียน การสอน จะสงผลใหการประชุมลาชาออกไป สหกรณฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดประชุมใหญ
สามัญประจําป 2559 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เชนเดิม โดยปรับเวลาการดําเนินการตาง ๆ รวมถึงเวลาประชุมใหเร็วขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559(7 ธ.ค. 59)
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ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 255
2558
สรุปเรื่อง
ตามที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2558
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมใหญ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นั้น
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558
เสร็จเรียบรอยแลว มีจํานวน 18 หนา รายละเอียดตามวาระการประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุ
รองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558
2558 โดยไม
โดยไมมีมกี ารแก
ารแกไข

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องแจงเพื่อทราบ
3.1 ผลการดําเนินงาน และรายงาน
ั ชี 2559
และรายงานการปฏิ
รายงานการปฏิบัติงานตามแผน
านตามแผนกลยุ
ตามแผนกลยุทธ ปร
ประจําปบับญ
2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ชุดที่ 20 ไดนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ประจําปบัญชี 2559 ดังนี้ (1) ผลการดําเนินงานปบัญชี 2559
เปรียบเทียบกับปบัญชี 2558 (2) เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจาย และผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2559
รายละเอียดตามวาระการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
บทราบ
3.2

รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2559
2559
สรุปเรื่อง
ตามที่ ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 มีมติแตงตั้งให นายสมโภชน มุสิกธรรม
และ นายไพศาล สาริกา เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2559 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นั้น
ผูตรวจสอบกิจการไดตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณฯ ในแตละเดือน/ชวงเวลาเปนลําดับ โดยไดสรุป
ผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้ (1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ (2) ขอบเขต
การตรวจสอบ (3) ผลการตรวจสอบดานผลการดําเนินงาน ดานบริหารงานทั่วไป ดานบัญชี ดานการเงิน ดานสินเชื่อ ดานการลงทุน
ดานเงินรับฝาก ดานหนี้สิน ดานทุน (4) ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ และ (5) รายการปรับปรุง/ขอเสนอแนะ รายละเอียดตาม
วาระการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
บทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติงบการเงินประจําปบับญ
ั ชี 2559
2559
สรุปเรื่อง
ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ไดจัดทํางบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด) ประจําปบัญชี 2559 เสนอผูสอบบัญชีสหกรณฯ ตรวจสอบงบการเงินดังกลาวใหถูกตอง
ตรงตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 เสร็จเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรับรองงบการเงินประจําปบัญชี 2559 สรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
รายการ
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุน

จํานวนเงิน (บาท)
บาท)
755,667,344.92
352,782,529.97
402,884,814.95

2. งบกําไรขาดทุน (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายการ
รายรับ
รายจาย
กําไร

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59)

จํานวนเงิน (บาท)
บาท)
47,108,246.21
16,157,003.89
30,951,242.32

3

3. งบกระแสเงินสด (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายการ
เงินสด ณ วันตนป
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันสิ้นป

จํานวนเงิน (บาท)
บาท)
13,339,089.37
(6,599,750.67)
6,739,338.70

ในการนี้ ผูสอบบัญชีภาคเอกชนไดนําเสนองบการเงินที่ไดตรวจสอบแลว ทั้งงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานผลการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมแบบมาตรฐาน
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน และการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ตามลําดับ
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีประเด็นสอบถามดังนี้
1. สมาชิกสอบถามเพิ่มเติม กรณีของงบกําไรขาดทุน ในสวนของ “รายไดอื่น ๆ” จํานวน 282,020.83 บาท
ตองการทราบวาเปนรายไดอะไร ซึ่งตามรายงานการประชุมประจําป 2558 คุณพิชัย ลิ้มรสเจริญ ผูสอบบัญชีภาคเอกชน ไดแจงวา
สามารถระบุรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินได
2. ฝายจัดการฯ แจงวา รายไดอื่น ๆ สวนใหญเปนรายไดคาประสานงานกับบริษัทประกัน กรณีที่สมาชิก
กูเงิน และทําประกันชีวิต โครงการประกันสินเชื่อ บริษัทฯ จะใหรายไดคาประสานงานฯ ในสัดสวนที่แตกตางกันตามที่แตละบริษัทฯ
เสนอ และงบการเงินที่นําเสนอ เปนไปตามรูปแบบของงบการเงิน ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบ วิธีการบัญชี หรือผังบัญชีอยูแลว
3. คุณศักดิ์ชาย จันทรเรือง ผูสอบบัญชีภาคเอกชน แจงวา ตามที่สมาชิกไดใหขอเสนอแนะในการจัดทํา
งบการเงินปที่ผานมานั้น ประจําป 2559 สหกรณฯ ไดจัดทํางบการเงินตามระเบียบที่นายทะเบียนของกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดแลว
หากสมาชิกเห็นวารายไดอื่น ใหเปดเผยเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเกิดความชัดเจน สหกรณฯ ก็สามารถกระทําได
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปบับญ
ั ชี 2559
2559 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสี
ยคะแนนเสียงเป
งเปนเอกฉันท
ทั้งนี้ ตั้งแตประจํ
ประจําป 2560 เปนตนไป
นไป ใหสหกรณ
สหกรณฯ ดําเนินการเปดเผยขอมูลรายไดอื่นไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิน
ประกอบ
4.2

ขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปบัญชี 2559
2559
สรุปเรื่อง
การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ประจําปบัญชี 2559 มีกําไรสุทธิ
จํานวน 30,951,242.32 บาท คณะกรรมการดําเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแลว
เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอ 28 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด พ.ศ. 2554 ดังนี้
หนวย : บาท
รายการ
1. ทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
(ตาม พรบ.สหกรณ และขอบังคับสหกรณฯ กําหนด)
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
แตไมเกิน 10,000 บาท
(ตาม คกก.พัฒนาการสหกรณฯ และขอบังคับสหกรณฯ กําหนด)
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุนวันสิ้นป
(ตามขอบังคับสหกรณฯ กําหนด)
4. ทุนเพื่อจัดใหมีสํานักงาน
5. ทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6. ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
7. กองทุนชวยเหลือสมาชิก
8. กองทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59)

ปบัญชี 2559
จํานวนเงิน
%
4,674,136.32 15.10

ปบัญชี
ญชี 2558
จํานวนเงิน
%
4,161,207.51 15.36

10,000.00

0.03

10,000.00

0.04

90,000.00

0.29

90,000.00

0.33

240,000.00
1,293,000.00
400,000.00
1,440,000.00
955,000.00

0.78
4.18
1.29
4.65
3.09

290,000.00
940,000.00
600,000.00
1,218,000.00
735,000.00

1.07
3.47
2.21
4.50
2.71
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หนวย : บาท
รายการ
9.
10.
11.
12.

กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อชวยเหลือสมาชิก*
เงินปนผล (5.13%ตอป)
เงินเฉลี่ยคืน (11.25%)
เงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
รวม

ปบัญชี 2559
จํานวนเงิน
0.00
16,078,412.00
5,100,694.00
670,000.00

%
0.00
51.95
16.48
2.16

30,951,242.32 100.
100.00

ปบัญชี 2558
จํานวนเงิน
0.00
13,864,481.00
4,585,855.00
600,000.00

%
0.00
51.17
16.93
2.21

27,094,543.51 100.
100.00

* กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อชวยเหลือสมาชิก ไมจัดสรรเพิ่ม เนื่องจากยอดคงเหลือสิ้นปจํานวน 500,000 บาท เปนยอดเงินที่เพียงพอ
สําหรับใหสมาชิกหมุนเวียนกูยืมตามวัตถุประสงค

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชี 2559
2559 ตามที่เสนอมีผลดังนี้
หนวย : บาท
รายการ
1.

2.
3.

การจัดสรรใหสมาชิ
มาชิก
1.1 กลับมาเปนของสมาชิก (เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน)
1.2 เปนผลประโยชนแกสมาชิก (ทุนสํารองและทุนสะสมอื่น ๆ)
เปนของสันนิบาตสหกรณ
าตสหกรณแหงประเทศไทย
เปนโบนัสกรรมการและเจาหนาที่

ปบัญชี 2559
จํานวนเงิน
30,271,242.32
21,179,106.00
9,092,136.32
10,000.00
670,000.00

%
97.81
68.43
29.38
0.03
2.16

ปบัญชี 2558
2558
จํานวนเงิน
%
26,484,543.51 97.75
18,450,336.00 68.10
8,034,207.51 29.65
10,000.00
0.04
600,000.00
2.21

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1. การจัดสรรใหสมาชิกในปนี้ เทากับ 97.81% เมื่อเทียบกับป 2558 เทากับ 97.75% ภาพรวมเพิ่มขึ้น 0.06%
2. โบนัสกรรมการและเจาหนาที่ แมวาป 2559 จํานวนเงินจัดสรรจะสูงกวาป 2558 แตเปอรเซ็นตการจัดสรร
จะลดลง เนื่องจากจํานวนเงินที่จัดสรรคิดจากฐานกําไรสุทธิที่ตางกันนั่นเอง และในการจัดสรรเงินโบนัสใหกรรมการและเจาหนาที่ตาม
ขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2554 กําหนดใหจัดสรรไดไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
3. ในการจัดสรรกําไรสุทธิ คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาคํานึงถึงผลประโยชนที่สมาชิกไดรับเปน
อันดับแรก แตก็ยังไมลืมคํานึงถึงผูที่ทํางานดวย
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจั
การจัดสรรกําไรสุทธิประจํ
ประจําปบับญ
ั ชี 2559
2559 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการนํ
การนําเสนอ
ขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
4.3

ขออนุมัติแผนงาน
ผนงานประจํ
งานประจําปบัญชี 2560
2560 และงบประมาณรายจาย ประจําปบัญชี 2560
2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการดําเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาเห็นชอบ
ใหเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
1. แผนงานประจําปบัญชี 2560
2. เปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี 2560
3. เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2559
และประมาณการปบัญชี 2560
4. งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560
รายละเอียดตามวาระการประชุม
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เปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี 2560
2560
1.
2.
3.
4.

5.

จํานวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ เขาใหม
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝาก
ใหบริการเงินกูยืม
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูสามัญ
เงินกูพิเศษ
กําไรสุทธิ

70
40.00
285.00
330.00
3.00
150.00
177.00

ราย
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
33.99 ลานบาท

เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2559
2559 และประมาณการปบัญชี 2560
2560
(หนวย : บาท)
ปบัญชี 2559
ผลการ
ประมาณการ
ดําเนินงาน

ประมาณการ
ปบัญชี 2560
2560

รายได
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู

47,500,000.00

46,317,134.68

48,800,000.00 - รายไดที่เกิดจากการใหกูเงิน

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

20,000.00

30,227.32

ผลตอบแทนจากการลงทุน

445,000.00

448,477.97

รายไดอื่น ๆ

445,000.00

312,406.24

48,410,000.00

47,108,246.21

30,000.00 - รายไดที่เกิดจากการฝากเงินธนาคาร
สหกรณอื่น และสถาบันการเงินอื่น
550,000.00 - รายไดที่เกิดจากการลงทุน เชน ดอกเบี้ย
เงินปนผล หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
360,000.00 - รายไดอื่น ๆ ที่มิใชดอกเบี้ย เชน คาธรรมเนียมแรกเขา รายไดคาธรรมเนียมตาง ๆ รายไดอื่น ๆ
49,740,000.00

14,300,000.00

12,882,911.13

11,700,000.00

3,450,000.00

2,999,989.34

300,000.00

274,103.42

18,050,000.00
30,360,000.00

16,157,003.89
30,951,242.32

รายการ

รวมรายได
คาใชจาย
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายดานบริหารจัดการ
คาใชจายทางบัญชี
รวมคาใชจาย
ประมาณการรายได
ประมาณการรายไดสูงกวารายจาย
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หมายเหตุ

- ดอกเบี้ยจายเงินฝากและดอกเบี้ยจายเงินกูยืม

3,700,000.00 - รายจายตามงบประมาณประจําป 2560
ยกเวน หมวดสินทรัพยไมมีตัวตน และอุปกรณ
350,000.00 - คาบําเหน็จเจาหนาที่,คาเสื่อมราคา,
สิทธิประโยชนตัดจาย และคาใชจายทางบัญชีอื่นๆ
15,750,000.00
33,990,000.00
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งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560
(หนวย : บาท)
รายการ
1. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
1.1 เงินเดือนเจาหนาที่

ปบัญชี 2559
งบประมาณ
จายจริง

ปบัญชี 2560
งบประมาณ

1,605,000.00

1,783,980.00 - เงินเดือนเจาหนาที่(เดิม) 4 อัตรา และเจาหนาที่ใหม
1 อัตรา (เดือนละ 15,000 บ. ตั้งงบจํานวน 7 เดือน)

1,566,060.00

เหตุผลและความจําเปน

- หลักการปบัญชีถัดไป กําหนดวงเงินปรับเพิ่ม
เงินเดือนไมเกิน 7.5% ของยอดเงินเดือนทั้งหมด
- หลักการปบัญชีถัดไป คณะกรรมการมีอํานาจใน
การปรับฐานเงินเดือน ตามภาวะเงินเฟอ และหากงบ
ไมเพียงพอจะใชงบจากงบสํารองจายเพิ่มเติม
1.2 เงินตอบแทนประจําตําแหนง

36,000.00

36,000.00

50,000.00 - ตําแหนงผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ และ
ตําแหนงที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ทนายความ)

1.3 คาลวงเวลาเจาหนาที่

30,000.00

16,705.55

30,000.00

- คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ทํางานนอกเวลา
ทําการ และทํางานในวันหยุดราชการ

1.4 เงินประกันสังคม

36,500.00

36,384.00

41,800.00

- สมทบเงินกองทุนประกันสังคม และสมทบกองทุน
เงินทดแทนของเจาหนาที่ตามกฎหมาย
(เจาหนาที่(เดิม) 4 อัตรา และเจาหนาที่ใหม 1 อัตรา
(7 เดือน))

1.5 คาสวัสดิการเจาหนาที่

40,000.00

24,651.00

40,000.00

- คาสวัสดิการเจาหนาที่ อาทิ คารักษาพยาบาล
(ใหเบิกจายจากสวนตางที่ไมสามารถเบิกจาก
ประกันสังคมได) การศึกษาบุตร และสวัสดิการอื่น ๆ
ประมาณการไวไมเกิน 10% ของเงินเดือนเจาหนาที่
ทั้งหมด

1.6 คาเบี้ยประกันภัยเจาหนาที่

1,500.00

1,374.18

1,800.00

1.7 คาเบี้ยเลี้ยง - พาหนะ - ที่พัก
(เจาหนาที่)

10,000.00

324.00

1,759,000.00

1,681,498.73

10,000.00

1,700.00

18,000.00

18,000.00

2. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่
และอุปกรณ
2.1 คาซอมแซม-คาบํารุงรักษา
สินทรัพย

2.2 คาดูแลโปรแกรมรายป

- คาเบี้ยประกันภัยเจาหนาที่ทั้งหมด (5 อัตรา)

10,000.00 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง
คาที่พัก และคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาที่
สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อประสานงาน
และดําเนินการอื่นๆ ของสหกรณ
1,957,580.00
10,000.00 - คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย สํานักงาน
อุปกรณสํานักงาน และครุภัณฑอื่น ๆ
24,000.00 - คาดูแลโปรแกรมสหกรณประจําป 2560
(สหกรณฯ ใชโปรแกรมสหกรณฯ ของ สอ.มอ. และ
ปบัญชี 2560 ปรับเพิ่มเปน อัตรา 2 บ./ป/คน (ตามจํานวน
สมาชิก) ต่ําสุดไมนอยกวา 24,000.- บ.)
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รายการ
2.3 คาเชาพื้นที่ Server
2.4 คาพัฒนาโปรแกรมสหกรณฯ
2.5 คาประกันทรัพยสิน

ปบัญชี 2559
งบประมาณ
จายจริง
10,000.00

-

ปบัญชี 2560
เหตุผลและความจําเปน
งบประมาณ
10,000.00 - คาเชาพื้นที่ server ประจําป 2560
10,000.00

- คาพัฒนาโปรแกรมสหกรณฯ และ
จัดทําโปรแกรมอื่น ๆ

1,000.00

740.01

39,000.00

20,440.01

55,000.00

80,000.00

46,526.25

60,000.00 - คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุใหสมาชิก

20,000.00

14,206.71

20,000.00 - คาของที่ระลึกสําหรับจัดกิจกรรมสงเสริมการออม
และโครงการอื่น ๆ

600,000.00

473,083.28

700,000.00

533,816.24

368,000.00 - สวัสดิการวันเกิด 400 บ./คน(ประมาณ 280,000 บ.)
โครงการสงเสริมการออม (ประมาณ 71,500 บ.)
และโครงการอื่น ๆ (ประมาณ 16,500 บ.)
448,000.00

108,000.00

106,800.00

108,000.00

- คาตอบแทนกรรมการ จํานวน 9,000 บ./เดือน
ดังนี้ ตําแหนง ประธานกรรมการ(2,000 บ./เดือน),
รองประธานกรรมการ(จํานวน 2 คน คนละ 1,200
บ./เดือน), เหรัญญิก (1,600 บ./เดือน),ผูชวยเหรัญญิก
(300 บ./เดือน), เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ
(1,500 บ./เดือน),ผูชวยเลขานุการ(คณะกรรมการดําเนินการ(300 บ./เดือน), เลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการ/เงินกู/ศึกษาประชาสัมพันธ(จํานวน 3 คน
คนละ 300 บ./เดือน)

132,000.00

119,600.00

170,000.00

- จายคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการ คณะทํางานตาง ๆ,
ผูตรวจสอบกิจการ
(ปรับคาเบี้ยประชุมตามวาระที่ 4.6 มีผลบังคับใช
ตั้งแต 8 ธ.ค. 59)

240,000.00

226,400.00

278,000.00

คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ
4.3 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ

24,000.00

21,935.48

24,000.00

- คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 2 คน
คนละ 1,000 บ./เดือน

4.4 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี

50,000.00

50,000.00

70,000.00

- คาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปบัญชี 2560
(ตั้งงบประมาณสูงสุดที่ผูสอบบัญชีเสนอราคา)

3. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
3.1 คาเบี้ยประกันภัยสมาชิก
3.2 คาวัสดุของที่ระลึก
3.3 คาสมนาคุณ

4. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับ
การดํ
การดําเนินงานอื่น
คาใชจายเกี่ยวกับกรรมการ
4.1 คาตอบแทนกรรมการ

4.2 คาเบี้ยประชุม
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1,000.00 - คาประกันภัยทรัพยสินของสหกรณฯ
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รายการ
4.5 คาตอบแทนอื่น ๆ

4.6 คาใชจายในการประชุมใหญ

ปบัญชี 2559
งบประมาณ
จายจริง
10,000.00
4,000.00

ปบัญชี 2560
งบประมาณ
50,000.00

เหตุผลและความจําเปน
- คาตอบแทนบุคลากรชวยงานสหกรณฯ
คาตอบแทนดูแลระบบคอมฯ คาตอบแทน
ทนายความ และคาตอบแทนอื่น ๆ ตามความจําเปน

280,000.00

234,240.01

425,000.00

4.7 คาสาธารณูปโภค

40,000.00

32,391.91

55,000.00

4.8 คาวัสดุสํานักงาน

60,000.00

58,344.40

70,000.00 - คาวัสดุสํานักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร,
ของใชในสํานักงาน, อุปกรณ/บอรดประชาสัมพันธ
และวัสดุอื่น ๆ

4.9 คาแบบพิมพ

40,000.00

30,103.34

40,000.00 - แบบพิมพและแบบเอกสารตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน

4.10 คาธรรมเนียม

45,000.00

43,094.38

52,000.00 - คาไปรษณียากร, คาอากรแสตมป, เช็ค,
คาธรรมเนียมการโอนเงิน คาธรรมเนียม
เพื่อการลงทุน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

4.11 คาถายเอกสาร

30,000.00

25,184.84

30,000.00 - คาถายเอกสารภายในสํานักงาน และภายนอก
สํานักงาน

4.12 คารับรอง

10,000.00

7,342.50

2,500.00

1,098.00

4.13 คาบํารุงชมรมตาง ๆ

- คาสมนาคุณ(ใหสมาชิกที่เขาประชุม) 500 บ./คน
(ประมาณ 350,000 บ. ประมาณ 75% ของสมาชิก)
รายงานกิจการ(ประมาณ 40,000 บ.) ของรางวัล
(ประมาณ 20,000 บ.) คาตอบแทนคณะทํางานฯ
200 บ./คน (ประมาณ 4,800 บ.) คาน้ําดื่ม (ประมาณ
3,000 บ.) และคาใชจายอื่น ๆ (ประมาณ 7,200 บ.)
- คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาโทรศัพท
และอื่น ๆ (มหาวิทยาลัยฯ ปรับอัตราคาไฟฟา
จากเดิม 3.89 บ./หนวย เปนอัตรา 5.50 บ./หนวย)

10,000.00 - สําหรับรับรองการประชุมกรรมการ รับรองสมาชิก
ผูมาตรวจสอบสหกรณ ผูมาเยี่ยมเยียนสหกรณ
หรือรับรองอื่น ๆ
2,500.00 - คาบํารุงชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
และคาบํารุงชมรมอื่น ๆ(จายตามจํานวนสมาชิก

ณ 1 ม.ค. ของทุกป คนละ 1 บาท)
4.14 คาเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก

20,000.00

5,824.00

20,000.00

4.15 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

15,000.00

1,922.00

15,000.00 - คาหนังสือตาง ๆ วารสาร, งานประชาสัมพันธ,
สื่อ VDO ของที่ระลึก คาขนสง, ส.ค.ส., คาทําบุญ
คาสมัครสมาชิก คาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ และ
คาใชจายทั่วไปอื่น ๆ ที่ไมอาจจัดเขาประเภทใด
ประเภทหนึ่ง
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- คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง
คาที่พัก และคาใชจายในการเดินทาง สําหรับสมาชิก
สมาชิกสมทบ บุคลากรสหกรณ และบุคคลภายนอก
สําหรับการประชุม อบรม และสัมมนา รวมทั้ง
การประสานงาน หรือดําเนินงานอื่น ๆ หรือ
ดําเนินงานอื่น ๆ ในกิจการสหกรณฯ

9
รายการ
4.16 สํารองคาใชจาย

ปบัญชี 2559
งบประมาณ
จายจริง
55,500.00
-

ปบัญชี 2560
งบประมาณ
67,920.00

เหตุผลและความจําเปน
- คาใชจายอื่น ๆ ที่ยังไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว
สมทบประเภทรายจายที่ตั้งไวไมเพียงพอ เพื่อ
ความคลองตัว และเหมาะสมกับภาวะการณตาง ๆ
ที่อาจเปลี่ยนแปลง (โดยตั้งไวไมเกิน 10% ของหมวด
คาใชจายทั้งหมด)

682,000.00
922,000.00
922,000.00

515,480.86
741,880.86

5. หมวดคาใชจายโครงการตาง ๆ
(ตามแผนกลยุทธ และการเขารวม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล)
าล)
5.1 โครงการชื่นชม

5,000.00

4,000.00

5,000.00 - โครงการชื่นชมคุณคาสมาชิก กรรมการ

5.2 โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม

5,000.00

4,000.00

5,000.00 - ของบประมาณเพิ่มเติม โดยสวนหนึ่งจะเบิกจาก
ทุนสาธารณประโยชน

10,000.00

4,353.50

10,000.00

10,000.00

10,000.00

30,000.00
3,450,000.00

22,353.50
2,999,989.34

30,000.00
3,700,000.00
3,700,000.00

5.3 โครงการสถานที่ทํางานนาอยูฯ
(5 ส. สรางสุข)
5.4 โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน

รวมงบประมาณรายจาย
6. หมวดสินทรัพยไมมีตัวตน และอุปกรณ
6.1 ระบบสอบถามขอมูลผานเว็บฯ
และพิมพใบรับเงินออนไลน

931,420.00
1,209,420.00
1,209,420.00

10,000.00 - โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
- ของบประมาณเพิ่มเติม โดยสวนหนึ่งเบิกจาก
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

-

-

6.2 เครื่องใช/อุปกรณสํานักงาน

215,000.00

30,495.00

380,000.00 - รายละเอียดตามประมาณการเครื่องใช/อุปกรณ
สํานักงาน

รวมงบจัดซื้อทรัพยสิน

215,000.00

30,495.00

430,000.00

รวมทั้งสิ้น

3,665,000.00

3,030,484.34
3,030,484.34

4,130,000.00

หมายเหตุ

50,000.00 - เพื่อพัฒนาระบบสอบถามขอมูลของสมาชิกผาน
เว็บฯ และพิมพใบรับเงินออนไลน โดยไมตองพิมพ
เปนกระดาษ

- งบประมาณรายจายขางตนไมไดรวมตนทุนการดําเนินงาน เชน ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม, ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
และคาใชจายทางบัญชี เชน คาบําเหน็จเจาหนาที่ คาเสื่อมราคา สิทธิประโยชนตัดจาย และคาใชจายทางบัญชีอื่น ๆ เปนตน
- คาใชจายทุกหมวด สามารถนํามาถัวเฉลี่ยกันได เวนแต หมวดที่ 6
- หมวดที่ 6 รายการที่ 6.2 เครื่องใช/อุปกรณสํานักงาน สามารถนํามาถัวเฉลี่ยกันได
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ประมาณการเครื่องใช/อุปกรณสํานักงาน (ถั
(ถัวเฉลี่ยกันได)
ที่
รายการ
จํานวน
1 ติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณประกอบ
1
2 ตูจัดเก็บเอกสาร
1
3 เครื่องปรับอากาศ
2
4 เครื่องพิมพสมุดคูฝาก
1
5 เครื่องคอมพิวเตอร
2
6 เครื่องพิมพเลเซอร
2
รวม

ราคา/
ราคา/หนวย
35,000.00
60,000.00
35,000.00
25,000.00
35,000.00

รวม
35,000.00
70,000.00
120,000.00
35,000.00
50,000.00
70,000.00
380,000.00
380,000.00

หมายเหตุ
ทําแบบ built in
ทดแทนเครื่องปรับอากาศที่ใชเกิน 14 ป
ตั้งสํารองอุปกรณที่อายุเกิน 10 ป
ตั้งสํารองอุปกรณที่อายุเกิน 5 ป
ตั้งสํารองอุปกรณที่อายุเกิน 5 ป

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. สมาชิกมีขอสอบถามและขอเสนอแนะดังนี้
1.1 แผนงานประจําป 2560 และเปาหมายดําเนินการประจําปบัญชี 2559 - 2561 พันธกิจที่ 1
การบริหารงานตามหลักการสหกรณ และหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด “ผลประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” สหกรณฯ มี
เปาหมาย เปนดีเลิศ มาตั้งแตป 2559 - 2561 เห็นวาสหกรณฯ ควรกําหนด KPI หรือเปาหมายอื่น โดยอาจจะเทียบเคียงกับสหกรณชั้นนํา
ที่เหนือขึ้นไป เพื่อที่จะทําใหสหกรณฯ พัฒนากาวหนายิ่งขึ้น
1.2 งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560 ขอ 4.6 “คาใชจายในการประชุมใหญ” กําหนดจัดทํา
รายงานกิจการประมาณ 40,000 บาท เห็นวาสหกรณฯ ไดประชาสัมพันธเผยแพรผานระบบตาง ๆ และผานเว็บไซตแลว ถาเปนไปได
หากไมมีขอกําหนดใหสหกรณฯ ตองจัดทําเปนรูปเลม หรือหากตองจัดทํา ก็จัดทําจํานวนนอยจะชวยใหสหกรณฯ ประหยัดคาใชจาย และ
นําไปใชประโยชนอื่นเกี่ยวกับสมาชิกไดมากขึ้น
1.3 งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560 ในสวนของคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ ไมไดตั้งคาบําเหน็จ
เจาหนาที่ไว ไมแนใจวาถาหากตองจาย จะนําคาบําเหน็จมาจากสวนไหน และการกําหนดวงเงินปรับเพิ่มเงินเดือนไมเกิน 7.5%
ของยอดเงินเดือนทั้งหมด ไดเปรียบเทียบกับสหกรณออมทรัพยอื่น หรือเปรียบเทียบกับเงินเดือนของสมาชิกที่ขึ้นแตละปหรือไม
ซึ่งในการขึ้นเงินเดือนของสมาชิก หากจะได 6.5% จะตองมี KPI กําหนดมาก และในป 2560 จะมี 5 ส. มามีสวนกําหนดเพิ่มเติมอีก
2. กรรมการชี้แจงดังนี้
2.1 ในสวนของตัวชี้วัด คณะกรรมการดําเนินการนําไปพิจารณาและศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
2.2 ตามงบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560 ขอ 4.2 คาเบี้ยประชุม กําหนดไวจํานวน 170,000 บาท
ซึ่งคณะกรรมการฯ เสนอปรับคาเบี้ยประชุมใหม ในวาระที่ 4.6 ดังนั้น จึงเห็นวาเพื่อความโปรงใส ใหสมาชิกไดทราบจํานวนเงิน
จึงเห็นควรนําวาระที่ 4.6 พิจารณาพรอมกันเลย
2.3 คาบําเหน็จเจาหนาที่ จะไมอยูในสวนของเงินเดือนเจาหนาที่ แตจะเปนคาใชจายทางบัญชี ที่ยังไมได
มีการจาย ซึ่งจะมีการบันทึกเปนคาใชจายทางบัญชีทุก ๆ ป เมื่อมีเจาหนาที่ลาออกจึงจะจายเงิน และคาใชจายทางบัญชี จะเปนในสวน
ของ “คาบําเหน็จเจาหนาที่ คาเสื่อมราคา สิทธิประโยชนตัดจาย และคาใชจายทางบัญชีอื่น ๆ สหกรณฯ จะแสดงไวที่ตาราง
“เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2559 และประมาณการปบัญชี 2560”
2.4 เงินเดือนเจาหนาที่ มี 2 สวน ปจจุบันมี 4 อัตรา และสหกรณฯ จะขอตําแหนงสินเชื่อ เพิ่มอีก 1
ตําแหนง (ไดตั้งงบประมาณไว 7 เดือน) และการขึ้นเงินเดือนของเจาหนาที่ที่กําหนดไวไมเกิน 7.5% มาจาก 2 สวน คือ 1) สหกรณฯ
มีการประเมินผลการทํางานเชนกัน มีภาระงานชัดเจน โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยฯ 2) แมจะตั้งงบประมาณไวสูง แตไมไดจาย
ตามที่กําหนด และมีการตั้งเผื่อการปรับฐานเงินเดือน
มติที่ประชุ
ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอไวขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดัดงั นี้
1. แผนงานประจําปบัญชี 2560
2. เปาหมายดํ
าหมายดําเนินงานประจําปบัญชี 2560
3. เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2559
2559
และประมาณการป
และประมาณการปบัญชี 2560
4. งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560
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4.4

ขอกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2560
2560
สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด พ.ศ. 2554 ไดกําหนดไวดังนี้
“ขอ 18 วงเงินกูยืมหรือการค้
อการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ
ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง”
“ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสารการเงิน หรือ
โดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืม
หรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 18”
วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณฯ ประจําปบัญชี 2559 นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ
จํานวน 410.00 ลานบาท (สี่รอยสิบลานบาทถวน) มีขอมูลดังนี้
1. วงเงินกูยืมและยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
หนวย:ลานบาท
ที่
1.
2.

3.
4.

เงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน
รวมเงินกูระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
ธนาคารออมสิน

5. สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด
6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
รวมเงินกูระยะยาว
รวมวงเงินกูยืม

วงเงินกู

ยอดหนี้

10.00
200.00
210.00

0.00
21.00
21.00

50.00

0.00

11.00

11.00

53.20

53.20

76.44

76.44

190.64
400.64

140.64
161.64

คงเหลือ
วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย(ตอป)
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
2559)

10.00 ธ.กรุงไทย = 6.12% ธ.ออมสิน = 4.75%
179.00 ธ.กรุงไทย = 4.00% ธ.ออมสิน = 4.125% ธ.ธนชาต = 3.95%
189.00
50.00 5.00%
0.00 3.75%
- เบิกเงินกู 30 ลานบาท (7/08/56) ชําระ 500,000 บ./เดือน
0.00 อัตราดอกเบี้ย 4.00%
- เบิกเงินกู 70 ลานบาท (28/09/58) ชําระ 1,400,000 บ./เดือน
0.00 อัตราดอกเบี้ย 4.00%
- เบิกเงินกู 78 ลานบาท (26/07/59) ชําระ 780,000 บ./เดือน
50.00
239.00

2. ทุนเรือนหุนและทุนสํารอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดังนี้
ที่
1.
2.

รายการ
ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
รวม
1.3 เทา (ทุนเรือนหุน+ทุนสํารอง)

จํานวนเงิน(บาท)
บาท)
335,017,260.00
21,417,659.64
356,434,919.64
463,365,395.53

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายการใหบริการแกสมาชิก/สมาชิกสมทบ และเพื่อใหการบริหารงานมีสภาพคลอง
และสหกรณฯ สามารถหาแหลงเงินทุนต่ํา โดยไมกระทบกับขอจํากัดของวงเงินกูยืมประจําปฯ ดังนั้น จึงขอเสนอกําหนดวงเงินกูยืมหรือ
การค้ําประกันของสหกรณฯ ประจําปบัญชี 2560 จํานวน 460.00 ลานบาท ซึ่งไมเกิน 1.3 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง

(ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2548 กําหนดทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ(งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุม)
เกิน 300 ลานบาท ถึง 400 ลานบาท ถือใชวงเงินกูฯ เปนจํานวน 1.3 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ)
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานของสหกรณฯ ประกอบกับวงเงินที่ขอกูยืม
และค้ําประกันยังเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศนายทะเบียนสหกรณ จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการนําเสนอ
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป 2560
2560 จํานวน 460.00 ลานบาท
(สี่รรอ ยหก
ยหกสิ
หกสิบลานบาทถ
นบาทถวน)
น) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท และใหแจงนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
ชอบ
4.5

เงินรอจายคืน
สรุปเรื่อง
ดวยสหกรณ มีบัญชีเงินรอจายคืน เปนเงินรับโอนเขาบัญชีเงินฝากสหกรณฯ ผานธนาคารกรุงไทย สาขา
ทาศาลา แตไมมีผูใดมาติดตอ หรือแสดงหลักฐานการทําธุรกรรมกับสหกรณฯ ทําใหมีเงินคงคางอยูในบัญชีของสหกรณฯ เปนระยะ
เวลานาน ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองตามมาตรา 193/30 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดไว “อายุความนั้น ถาประมวล
กฎหมายนี้หรือ กฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป” คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เห็นชอบใหสหกรณฯ นําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 และปดประกาศใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน
ณ ที่ทําการสหกรณฯ ระบุใหชัดเจนในประกาศ หากพนกําหนด 120 วันแลว ยังไมมีผูมีสิทธิมารับเงินดังกลาว สหกรณฯ จะโอน
เงินรอจายคืนเฉพาะลําดับที่ 1 เขาบัญชีทุนสํารอง ของสหกรณฯ ตอไป
เงินรอจายคืน รายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.

ธนาคาร
กรุงไทย
กรุงไทย
กรุงไทย

วัน เดือน ป
27/01/2549
06/02/2552
20/02/2552

รวมเปนเงิน

จํานวนเงิน
(บาท)
บาท)
20,000
500
500
21,
21,000

(ประกาศฯ เรื่อง เงินรอจายคืน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินรอจายคืน ที่เปนเงินรับโอนเขาบัญชี
เงินฝากสหกรณฯ ผานธนาคารกรุงไทย สาขาทาศาลา แตไมมีผูใดมาติดตอ เพื่อใหสอดคลองตามมาตรา 193/30 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย เห็นควรใหดําเนินการประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และใหผูมีสิทธินําหลักฐาน มาติดตอขอรับเงินไดที่สหกรณฯ
ไดทุกวันทําการ ภายในกําหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแตวันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
หากพนกําหนดนี้แลว ยังไมมีผูมีสิทธิมารับเงินรอจายคืน สหกรณฯ จะโอนเงินรอจายคืนเฉพาะลําดับที่ 1 เขาบัญชีทุนสํารองของ
สหกรณฯ ตอไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสหกรณฯ ปดประกาศใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน ณ ที่ทําการสหกรณฯ เปนเวลา
120 วัน นับตั้งแตวันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.
พ.ศ. 2559 ถึงวันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.
พ.ศ. 2560 และถาหาก
พนกําหนด 120 วันดังกลาวแล
สหกรณฯ โอนเงินรอจายคืน
วแลว ยังไมมีผูมีสิทธิมารับเงินดังกลาว อนุมัติใหสหกรณ
เฉพาะลําดับที่ 1 จํานวนเงิน 20,
20,000 บาท เขาบัญชีทุนสํารองข
รองของสหกรณฯ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
4. 6

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/
คณะกรรมการ/คณะทํางานของสหกรณ
สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ขอ 71 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ
ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้…
(1)...(4)
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จ และคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการ อื่น ๆ ผูตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ
และผูตรวจสอบกิจการ...”
คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 พิจารณาทบทวน
คาตอบแทนและคาเบี้ยประชุม และเห็นวาคาตอบแทนรายเดือนยังมีความเหมาะสม สวนคาเบี้ยประชุมสหกรณฯ ถือใชอัตราเดิมมาตั้งแต
ป 2548 จึงเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาหลักเกณฑการจายและอัตราการจายคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ของสหกรณฯ ดังนี้
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1. คณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ไดรับคาเบี้ยประชุม ตองเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานที่คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแตงตั้ง และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
2. ใหคณะกรรมการ/คณะทํางาน ไดรับคาเบี้ยประชุมเหมาจายเปนรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
คณะกรรมการ/คณะทํางานชุดนั้น ๆ หากเดือนใดมีการประชุมเกินกวา 1 ครั้ง ใหจายคาเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว และหากเดือนใด
ไมมีการประชุม ก็จะไมมีการจายคาเบี้ยประชุม
3. กรณีที่ผูรับผิดชอบหลักในแตละตําแหนง ไมสามารถเขาประชุมได และมีบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในที่ประชุม
ใหจายคาเบี้ยประชุมแกผูทําหนาที่แทนในอัตราคาเบี้ยประชุมของผูรับผิดชอบหลัก
4. กรณีที่เดือนใดประธานผูตรวจสอบกิจการ และผูตรวจสอบกิจการเขาประชุมพรอมกัน ใหจายคาเบี้ยประชุม
เพียง 1 คน เทานั้น
5. อัตราอัตราคาเบี้ยประชุมกําหนดดังนี้
คาเบี้ยประชุม(บาท/
บาท/คน)
คน) คาเบี้ยประชุม(บาท/
บาท/คน)
คน)
ตําแหนง
(อัตราเดิ
เสนอใหม
ราเดิมถือใช 1/3/48)
1/3/48)
- ประธานกรรมการ
450
600
(คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ)
- หัวหนาคณะทํางาน
(คณะทํางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย)
- เลขานุการ
การ
450
600
(คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ/คณะทํางานประเมินราคาและ
ตรวจสอบหลักทรัพย)
- รองประธานกรรมการ และกรรมการ
300
400
(คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ)
- เหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก และผูชวยเลขานุการ
(คณะกรรมการดําเนินการ)
- รองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํางาน
(คณะทํางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย)
- ประธานกรรมการ(คณะกรรมการอื
่น ๆ)
300
400
ประธานกรรมการ
- หัวหนาคณะทํางาน(คณะทํ
างานอื่น ๆ)
งาน
- เลขานุการ(คณะกรรมการอื
่น ๆ/คณะทํางานอื่น ๆ)
าร
- รองประธานกรรมการ และกรรมการ
่น ๆ)
200
300
และกรรมการ(คณะกรรมการอื
กรรมการ
- รองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํ
างานอื่น ๆ)
และคณะทํางาน(คณะทํ
งาน
- ผูตรวจสอบกิจการ
300
400

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1. หลักเกณฑการจาย และอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ เปนไปตามเดิม ไมไดเสนอ

เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 หลักเกณฑการจาย ดังนี้
1.1.1 คาตอบแทนใหจายเฉพาะบางตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ, คณะกรรมการเงินกู,
คณะกรรมการอํานวยการ, คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณเทานั้น
1.1.2 การจายคาตอบแทนกําหนดดังนี้
(1) กรณีที่ดํารงตําแหนงตามที่ระบุในตารางอัตราคาตอบแทนไมเต็มเดือนใหจายคาตอบแทน
เปนรายวัน ตามสูตรดังนี้ คาตอบแทนรายเดือน(ประจําตําแหนง) หารจํานวนวันของเดือนที่ดํารงตําแหนง และคูณจํานวนวันที่ดํารง
ตําแหนง
(2) หากเดือนใด ผูรับผิดชอบหลักในแตละตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และมีผูอื่น
ปฏิบัติหนาที่แทน มีรายละเอียดดังนี้
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(2.1) กรณีปฏิบัติหนาที่แทนเปนระยะเวลากึ่งหนึ่งของเดือน ใหจายคาตอบแทนคนละ
กึ่งหนึ่ง
(2.2) กรณีที่ปฏิบัติหนาที่แทนเกินกึ่งหนึ่งของเดือน ใหจายคาตอบแทนดังนี้
(ก) ตําแหนงในการปฏิบัติงานสายเดียวกัน ใหจายคาตอบแทนในตําแหนง
ที่สูงกวาเพียงตําแหนงเดียว ดังนี้
- รองประธานกรรมการคนที่ 1,2 ปฏิบัติหนาที่แทน ประธานกรรมการ
- ผูชวยเหรัญญิก ปฏิบัติหนาที่แทน เหรัญญิก
- ผูชวยเลขานุการ(คณะกรรมการดําเนินการ) ปฏิบัติหนาที่แทน เลขานุการ
(คณะกรรมการดําเนินการ)
(ข) ตําแหนงการปฏิบัติงานไมเกี่ยวของกับตําแหนงเดิม ใหจายคาตอบแทน
ในตําแหนงที่ตนปฏิบัติ และคาตอบแทนในตําแหนงที่ตนปฏิบัติงานแทน
1.2 อัตราคาตอบแทน กําหนดดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ (คณะกรรมการดําเนินการ)
รองประธานกรรมการ (คณะกรรมการดําเนินการ)
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
เลขานุการ(คณะกรรมการดําเนินการ)
เลขานุการ(คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ)
ผูชวยเลขานุการ(คณะกรรมการดําเนินการ)
ผูตรวจสอบกิจการ

คาตอบแทนรายเดือน
(บาท/
บาท/คน)
คน)
2,000
1,200
1,600
300
1,500
300
300
1,000

2. หลักเกณฑการจาย และอัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานของสหกรณ พิจารณาดังนี้
2.1 ถึงแมวาคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จะไมเปนนัยสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกสมัคร
กรรมการ แตก็ชวยใหเปนขวัญและกําลังใจใหแกคนที่ทํางานเพื่อสหกรณฯ ไดบาง
2.2 ในการขอปรับเพิ่มคาเบี้ยประชุม สหกรณฯ ไดนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับสหกรณออมทรัพยอื่น
ที่มีทุนดําเนินงาน จํานวนสมาชิก ผลกําไรสุทธิ ใกลเคียงกันกับสหกรณฯ นอกเหนือจากนั้น กรรมการยังมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ในการค้ําประกันเงินกูสถาบันการเงินอื่น
2.3 ที่ประชุมเห็นควรปรับเพิ่มคาเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการดําเนินการนําเสนอ ดังนี้
2.3.1 หลักเกณฑการจายคาเบี้ยประชุมกําหนดดังนี้
(1) คณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ไดรับคาเบี้ยประชุม ตองเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ที่คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแตงตั้ง และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(2) ใหคณะกรรมการ/คณะทํางาน ไดรับคาเบี้ยประชุมเหมาจายเปนรายเดือนเฉพาะเดือน
ที่มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดนั้น ๆ หากเดือนใดมีการประชุมเกินกวา 1 ครั้ง ใหจายคาเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว
และหากเดือนใดไมมีการประชุม ก็จะไมมีการจายคาเบี้ยประชุม
(3) กรณีที่ผูรับผิดชอบหลักในแตละตําแหนง ไมสามารถเขาประชุมได และมีบุคคลอื่น
ทําหนาที่แทนในที่ประชุม ใหจายคาเบี้ยประชุมแกผูทําหนาที่แทนในอัตราคาเบี้ยประชุมของผูรับผิดชอบหลัก
(4) กรณีที่เดือนใดประธานผูตรวจสอบกิจการ และผูตรวจสอบกิจการเขาประชุมพรอมกัน
ใหจายคาเบี้ยประชุมเพียง 1 คน เทานั้น

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59)

15

2.3.2 อัตราการจายคาเบี้ยประชุม กําหนดดังนี้
ตําแหนง
- ประธานกรรมการ
(คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ)
- หัวหนาคณะทํางาน
(คณะทํางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย)
- เลขานุการ
(คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ/คณะทํางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย)
- รองประธานกรรมการ และกรรมการ
(คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ)
- เหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก และผูชวยเลขานุการ
(คณะกรรมการดําเนินการ)
- รองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํางาน
(คณะทํางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย)
- ประธานกรรมการ(คณะกรรมการอื
่น ๆ)
ประธานกรรมการ
- หัวหนาคณะทํางาน(คณะทํ
างานอื่น ๆ)
งาน
- เลขานุการ(คณะกรรมการอื
่น ๆ/คณะทํางานอื่น ๆ)
าร
- รองประธานกรรมการ และกรรมการ
่น ๆ)
และกรรมการ(คณะกรรมการอื
กรรมการ
- รองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํ
างานอื่น ๆ)
และคณะทํางาน(คณะทํ
งาน
- ผูตรวจสอบกิจการ

มติที่ประชุม

คาเบี้ยประชุ
ประชุม(บาท/
บาท/คน)
คน)
600

600
400

400
300
400

ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิ
ยกเลิก ประกาศฯ เรื่อง คาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/
คณะกรรมการ/คณะทํางาน
ของสหกรณ ฉบับลงวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.
พ.ศ. 2555 ทั้งฉบับ และกํ
และกําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/
คณะกรรมการ/คณะทํางานของสหกรณ ตามการพิจารณาขอ 1 และขอ 2 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่
8 เดือนธันวาคม พ.
พ.ศ. 2559 เปนตนไป ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
4.7

คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีประจําป 2560
2560 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 มีมติใหเสนอ
รายชื่อผูสอบบัญชี จํานวน 3 ราย (มีผูเสนอราคาเปนผูสอบบัญชี 3 ราย) ตอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ เพื่อเปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2560 รายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
1. การเขาปฏิบัติงาน
สอบบัญชี
 จํานวนครั้งที่เขา
ตรวจสอบ
 จํานวนผูชวย

บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด
โดย ดร.
ดร.ศักดิ์ชาย จันทรเรือง
เลขทะเบียนที่ 6541

บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด
โดย นางยุวดี มหาศักดิ์พันธ
เลขทะเบียนที่ 5617

- ตรวจสอบปละอยางนอย 2 - 3 ครั้ง
ครั้งละ 2 - 3 วันทําการ

- ตรวจสอบอยางนอยปละ 5 ครั้ง
(รวมการเขาประชุมใหญประจําป)
ครั้งละไมนอยกวา 2 - 4 วันทําการ
- ตรวจสอบดวยตนเอง(โดยไมใช
นายหนาหรือตัวแทน) / มอบหมาย
ใหหัวหนาสายและผูชวย ตรวจสอบ
ครั้งละ 3 - 5 คน

- ตรวจสอบดวยตนเอง พรอมผูชวย
2 - 3 คน ทุกครั้ง
- ตรวจสอบบัญชีประจําปใหแลวเสร็จ
ภายใน 5 วันทําการ
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นางยุพิน ฟุงเฟอง
เลขทะเบียนเลขที่ 8532

- ตรวจสอบปละ 6 ครั้ง
- ตรวจสอบดวยตนเองพรอมผูชวย

(แตไมมีผูชวยผูสอบบัญชี ซึ่งมี
คุณสมบัติเปนหัวหนาสายสอบบัญชี
ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด)
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รายละเอียด
2. การจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบ

3. วุฒิการศึกษา

4. ประสบการณฯ และ
รายชื่อสหกรณที่
เคยตรวจสอบ

5. คาธรรมเนียม

จํานวนเงิน

บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด
โดย ดร.
ดร.ศักดิ์ชาย จันทรเรือง
เลขทะเบียนที่ 6541
- รายงานการสอบบัญชีระหวางป
- จะใหคําแนะนําในดานการบริหาร
การเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ
- ยินดีเขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง ตามที่สหกรณ
รองขอ

- บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
ม.บูรพา
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบ
บัญชี ม.ธรรมศาสตร
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บัญชี
บริหาร) ม.บูรพา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)
ม.มหาสารคาม
ตรวจสอบ 26 สหกรณ เชน
1.สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14
2.สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12
3.สอ.มณฑลทหารบกที่ 12
4.สอ.ครูสุรินทร
5.สอ.สาธารณสุขสงขลา
6.สอ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

คิดตามเวลาและแรงงาน โดยรวม
คาเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ และ
คาใชจายในการขอคํายืนยันและ
สอบทานหนี้ไวแลว
50,000
50,000 บาท

บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด
โดย นางยุวดี มหาศักดิ์พันธ
เลขทะเบียนที่ 5617

- รายงานการสอบบัญชีระหวางป
- รายงานการสอบบัญชีประจําป
- ใหคําแนะนําดานการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร
- เขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการตามที่สหกรณรองขอ
- วิเคราะหงบการเงิน โดยใชอัตราสวน
ทางการเงินที่กําหนดโดยนายทะเบียน
สหกรณ
- เขารวมแกปญหากับสหกรณทันที
หากมีการรองขอเปนกรณีพิเศษ
จากทางสหกรณ โดยไมคิด
คาธรรมเนียมเพิ่มเติม
- ปริญญาตรี ม.หอการคาไทย
- ปริญญาโท ม.วลัยลักษณ

- ตําแหนงผูชวยผูสอบบัญชีอาวุโส
3 บริษัท
- เจาของสํานักงาน/ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต 4 บริษัท และ 15 สหกรณ
เชน
1.สอ.ตํารวจสุราษฎรธานี
2.สอ.ตํารวจพัทลุง
3.สอ.ตํารวจนครศรีธรรมราช
4.สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีฯ
5.สอ.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ
6.สอ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
คิดตามเวลาและแรงงาน โดยรวม
คาเบี้ยเลี้ยงและพาหนะไวเรียบรอย
แลว เวนแต คาใชจายในการขอ
คํายืนยันและสอบทานหนี้
70,000
70,000 บาท

นางยุพิน ฟุงเฟอง
เลขทะเบียนเลขที่ 8532
- รายงานการสอบบัญชีระหวางป
- รายงานการสอบบัญชีประจําป
- ใหคําแนะนําในดานการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามที่เห็นสมควร
- เขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง ตามที่สหกรณ
รองขอ

- อาชีพ รับราชการ ตําแหนง
ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
- ปริญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

ตรวจสอบ 14 สหกรณ เชน
1.สอ.ตํารวจภูธรนราธิวาส
2.สอ.มณฑลทหารบกที่ 43
3.สอ.กองพลทหารราบที่ 5
4.สอ.ตํารวจพัทลุง
5.สอ.ตํารวจสุราษฎรธานี
6.สอ.รพ.ตรัง

คิดตามเวลาและแรงงาน โดยรวม
คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และคาที่พัก
ไวเรียบรอยแลว เวนแต คาใชจาย
ในการขอคํายืนยันและสอบทานหนี้
55,000
55,000 บาท

ขอมูลทางการเงินเบื้องตนที่เปนเกณฑในการพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณตามคําแนะนํา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑเบื้องตนในการพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2556
คาธรรมเนียม
การสอบบัญชี (บาท)
บาท)
1 30,000 - 50,000
2 50,001 - 100,000
ขอมูลสหกรณฯ ประจําปบัญชี 2559
ที่

จํานวนสมาชิก (คน)
คน)

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59)

ไมเกิน 1,500
1,501 - 5,000
1,119

ทุนดําเนินงาน
(ลานบาท)
นบาท)
ไมเกิน 1,000
1,001 - 4,000
755.67

ปริมาณธุรกิจ
(ลานบาท)
นบาท)
ไมเกิน 1,000
1,001 - 4,000
603.34
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การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีที่เปนขอมูลในรายงานกิจการ ดังนี้
1.1 บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด โดย ดร.ศักดิ์ชาย จันทรเรือง จํานวน 50,000 บาท
1.2 บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด โดย น.ส.ยุวดี มหาศักดิ์พันธ จํานวน 70,000 บาท
1.3 นางยุพิน ฟุงเฟอง จํานวน 55,000 บาท
2. ที่ประชุมเลือก บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด โดย ดร.ศักดิ์ชาย จันทรเรือง เปนผูสอบบัญชี
ภาคเอกชน ดวยคะแนนเสียงขางมาก และประธานกรรมการขอใหที่ประชุมคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนสํารองลําดับที่ 1
และสํารองลําดับที่ 2 โดยที่ประชุมคัดเลือกดังนี้
2.1 นางยุพิน ฟุงเฟอง จํานวน 55,000 บาท เปนผูสอบบัญชีภาคเอกชนสํารองลําดับที่ 1
2.2 บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด โดย น.ส.ยุวดี มหาศักดิ์พันธ เปนผูสอบบัญชีภาคเอกชน
สํารองลําดับที่ 2
มติที่ประชุม

ที่ประชุ
ประชุมมีมติดัดงั นี้
1. อนุมัติเลือก บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด โดย ดร.
ดร.ศักดิ์ชาย จันทรเรือง เลขทะเบียนที่ 6541
เปนผูสอบบัญชีภาคเอกชน สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
2560 และกําหนดค
หนดคาธรรมเนียม
การสอบบั
ญชี จํานวน 50,
การสอบบัญชี
50,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก
2. อนุมัติเลือก คุณยุพิน ฟุงเฟอง เลขทะเบียนที่ 8532 เปนผูสอบบัญชีสหกรณฯ สํารองลํ
รองลําดับที่ 1
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวน 55,
55,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก และเลือก
บริษัท ตรวจสอบบั
ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด โดย นางยุวดี มหาศักดิ์พันธ เลขทะเบียนที่ 5617
เปนสํารองลําดับที่ 2 คาธรรมเนี
าธรรมเนียมการสอบบั
มการสอบบัญชี จํานวน 70,000 บาท
4.8

การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 21 (ป
(ป 2560)
สรุปเรื่อง
ดวยคณะกรรมการดําเนินการ (ชุดที่ 20) จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป จํานวน 8 ตําแหนง
ในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559) ประกอบดวย
1. อาจารย ดร.อัตนันท
เตโชพิศาลวงศ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
2. นางวรรณพร
หริรักษ
ผูชวยเหรัญญิก
3. นายโกสินธุ
ศิริรักษ
กรรมการ
4. นายชัยมนัตถ
คงทน
กรรมการ
5. นายธมยศ
ไกรนรา
กรรมการ
6. วาที่ ร.ต.นภดล
พันธรักษ
กรรมการ
7. นายไพรวัลย
เกิดทองมี
กรรมการ
วองไวรัตนกุล
8. นางกาญจุรีย
เลขานุการ
กรรมการดําเนินการดังกลาวขางตนที่ไมมีสิทธิลงสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
เนื่องจากไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการครบ 2 วาระ (4 ป) ติดตอกันตองหยุดพัก 1 ป จึงมีสิทธิสมัครรับการหยั่งเสียง
เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งใหมได ตามความขอ 74 วรรคสี่ แหงขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2554 จํานวน 3 ราย ประกอบดวย
1. อาจารย ดร.อัตนันท
เตโชพิศาลวงศ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
2. นายโกสินธุ
ศิริรักษ
กรรมการ
3. นายธมยศ
ไกรนรา
กรรมการ
ทั้งนี้ มีสมาชิกสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งตําแหนงกรรมการดําเนินการ จํานวน 8 คน
โดยประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเสร็จเรียบรอยแลว
รายชื่อดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางกาญจุรีย
อาจารย พญ.พัณณชิตา
นายธวัชชัย
ผศ.ดร.โกวิท
นางวรรณพร
อาจารย ดร.กรัณรัตน
วาที่ ร.ต.นภดล
อาจารยสุผานิต

วองไวรัตนกุล
รัศมีสุรวุฒิคุณ
ประดู
กิตติวุฒิศักดิ์
หริรักษ
ธรรมรักษ
พันธรักษ
วิเศษสาธร

หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7
หมายเลข 8

เนื่องดวยตําแหนงกรรมการดําเนินการ มีผูสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 8 ราย เทากับจํานวนที่กําหนด
คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งไดดําเนินการตามระเบียบฯ วาดวยการหยั่งเสียงเลือกตั้ง พ.ศ. 2555 ขอ 25(2) “กรณีมีผูสมัคร
รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่กําหนดใหหยั่งเสียงเลือกตั้ง ใหลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น และนําเสนอที่ประชุมใหญลงมติเลือกตั้งเปนกรรมการ”
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมี
มมีมติเลื
เลือกตั้งกรรมการดํ
กรรมการดําเนินการที
การที่ได
ไดรับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 8 ลําดับ ดวยคะแนนเสียงเปน
เอกฉันท ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล

นางกาญจุรีย
นายธวัชชัย
อาจารย พญ.
พญ.พัณณชิตา
ผศ.
ผศ.ดร.
ดร.โกวิท
อาจารย ดร.
ดร.กรัณรัตน
วาที่ ร.
ร.ต.นภดล
นางวรรณพร
อาจารยสุผานิต

วองไวรัตนกุล
ประดู
รัศมีสุรวุฒิคุณ
กิตติวุฒิศักดิ์
ธรรมรักษ
พันธรักษ
หริรักษ
วิเศษสาธร

4.9

การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2560
2560
สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด พ.ศ. 2554 กําหนดดังนี้
♣ ขอ 101 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือบุคคลภายนอก
หรือนิติบุคคล ผูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวนสองคน หรือหนึ่งนิติบุคคล
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
♣ ขอ 102 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ
♣ ขอ 105 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ
♣ ขอ 106 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ
(รายละเอียดตามวาระการประชุมและเปนไปตามขอบังคับสหกรณฯ)
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1. สหกรณฯ ตองคัดเลือกสมาชิกเปนผูตรวจสอบกิจการ 2 คน และขอผูตรวจสอบกิจการสํารองดวย
เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ เชน ผูตรวจสอบกิจการมีภารกิจ เชน ตองเดินทางไปศึกษาตอ หรืออื่น ๆ การตรวจสอบกิจการสหกรณฯ
จะไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. สมาชิกเสนอชื่อ อาจารยอลิศรา สระโมฬี และ อาจารยสายพิชญ สัจจวิเศษ ซึ่งสมาชิกทั้ง 2 ทาน
รับที่จะเปนผูตรวจสอบกิจการ
3. สมาชิกเสนอชื่อ นายไพศาล สาริกา เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59)
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. เลือกตั้ง อาจารยอลิศรา สระโมฬี และ อาจารยสายพิชญ สัจจวิเศษ เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
การสหกรณฯ
ประจําป 2560
2560 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
2. เลือกตั้ง นายไพศาล สาริกา
กา เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง ปฏิบัติหน
หนาที่แทนกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการ
ตามมติขอ 1 ทั้ง 2 คน ปฏิบัติหนาที่ไมได ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
การกําหนดอายุ และเงินไดคงเหลือสุทธิของสมาชิ
องสมาชิกผูค้ําประกัน
สรุปเรื่อง
นายณรงค ปยะกาญจน เลขทะเบียนสมาชิกที่ 203 แจงวา สหกรณฯ ไดกําหนดอายุ และเงินไดคงเหลือสุทธิ
ของสมาชิกผูค้ําประกัน ไมแนใจวาสมาชิกทราบกันหรือไม และเห็นวาในการดําเนินงานของสหกรณฯ ไดยึดตามหลักธรรมาภิบาล
และมีวิสัยทัศน คือ สหกรณมั่นคง ดํารงความโปรงใส ใสใจสมาชิก สหกรณฯ ไมควรทําลายความหวังในการกูเงินของสมาชิก
เพราะเงินไดคงเหลือสุทธิของสมาชิกก็เหลืออยูประมาณนั้น และสหกรณฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อชวยเหลือสมาชิก โดยในการกําหนดหลักเกณฑ
ดังกลาว สหกรณฯ ไมไดสอบถามสมาชิกเลย
ประธานกรรมการไดชี้แจงดังนี้
1. การกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับเงินกู ตองดูภาพรวมของสมาชิก หลักเกณฑการค้ําประกัน
อายุสมาชิก รายไดคงเหลือ คณะกรรมการดําเนินการ ตองบริหารสหกรณฯ โดยยึดหลักความมั่นคงมาเปนอันดับแรก สําหรับรายได
ใหความสําคัญรองลงมา
2. เมื่อกอนธนาคารออมสิน ไดเปดใหบริการเงินกู ชพค. พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ไดขอยื่นกูเปนจํานวนมาก
สหกรณฯ จึงกําหนดนโยบายเปดใหบริการเงินกูเพื่อแขงขันกับ ชพค. ซึ่งสมาชิกจะใชบริการเงินกูหรือไมก็ได และเมื่อผานไป สหกรณฯ
ก็ตองคํานึงถึงความมั่นคงของสหกรณฯ เพราะถาหากมีกรณีที่สหกรณฯ ตองฟองรองสมาชิก ก็ตองฟองรองสมาชิกทั้งผูกูและ
ผูค้ําประกัน และในการฟองรองไมไดแบงจํานวนเงินกู ตามจํานวนผูค้ําประกัน ตองฟองรองตามจํานวนเงินกูทั้งจํานวน
3. คณะกรรมการดําเนินการ คํานึงถึงการบริการที่ดี ความเหมาะสมตอสมาชิก และหลักการของสหกรณฯ
เสมอมา
4. สหกรณฯ ประชาสัมพันธไวในเว็บไซต และในการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ก็มาจากการทําแผนกลยุทธ
ซึ่งสหกรณฯ เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น และถาหากสหกรณฯ สอบถามสมาชิก มีสมาชิกสวนนอยไมเห็นดวยกับ
นโยบายสหกรณฯ สหกรณฯ ก็ตองคํานึงถึงสมาชิกสวนใหญ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ ก็ไดผานการเลือกตั้งมาจากสมาชิก
หลักเกณฑหรือนโยบายบางอยางก็ไมตองผานความคิดเห็นของสมาชิก
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานกรรมการกลาวขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ
ผูสอบบัญชีภาคเอกชน และสมาชิก/สมาชิกสมทบสหกรณ ทุกทานที่เขาประชุม และกลาวปดประชุม
เลิกประชุมเวลา 15
15.00 น.

(นางกาญจุรีย วองไวรัตนกุล)
เลขานุการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59)

(นายนิรันดร จินดานาค)
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม

