
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559(7 ธ.ค. 59) 

รายงานการประชุมรายงานการประชุมรายงานการประชุมรายงานการประชุม    
การประชุมใหญสามัญประจําปการประชุมใหญสามัญประจําปการประชุมใหญสามัญประจําปการประชุมใหญสามัญประจําป 255 255 255 2559999        ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    จํากัดจํากัดจํากัดจํากัด    

วันวันวันวันพุธพุธพุธพุธท่ีท่ีท่ีท่ี        7777        เดือนเดือนเดือนเดือนธันวาคมธันวาคมธันวาคมธันวาคม        พพพพ....ศศศศ. . . . 2552552552559999        เวลาเวลาเวลาเวลา    11112.2.2.2.45454545    นนนน....    
ณณณณ    หองประชุมใหญหองประชุมใหญหองประชุมใหญหองประชุมใหญ        อาคารไทยบุรีอาคารไทยบุรีอาคารไทยบุรีอาคารไทยบุรี        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ                

....................................................................................................................................................................................................................................................    
    
รายนามผูเขาประชุมรายนามผูเขาประชุมรายนามผูเขาประชุมรายนามผูเขาประชุม    
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นายนิรันดร 

ผศ.ดร.วันชาติ 

อาจารย ดร.อัตนันท 

นางจุฑารัตน 

นางวรรณพร 

นายโกสินธุ 

วาท่ี ร.ต.จาตุรนต 

นายชัยมนัตถ 

นายธมยศ 

วาท่ี ร.ต.นภดล 

นายไพรวัลย 

นายวรเทพ 

อาจารย นพ.สุรศักด์ิ 

นางกาญจุรีย 

นายอนันตเดช 

สมาชิกสหกรณ 

จินดานาค 

ปรีชาติวงศ 

เตโชพิศาลวงศ 

ธานีรัตน 

หริรักษ 

ศิริรักษ 

ชุติธรพงษ 

คงทน 

ไกรนรา 

พันธรักษ 

เกิดทองมี 

ไกรเทพ 

วิจิตรพงศจินดา 

วองไวรัตนกุล 

ศรีราพร 

จํานวน 660 คน 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

เหรัญญิก 

ผูชวยเหรัญญิก 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการ 

(รวมลําดับท่ี 1-15 ขางตนแลว                      

สมาชิกสหกรณท้ังส้ิน 942 คน) 

รายนามผูเขารายนามผูเขารายนามผูเขารายนามผูเขารวมรวมรวมรวมประชุมประชุมประชุมประชุม    
1. 

2. 

3. 

4. 

นางลูกจันทร  

ดร.ศักด์ิชาย 

นายวราวุธ 

สมาชิกสมทบ 

บุนนาค 

จันทรเรือง 

หม่ันเท่ียง 

จํานวน 18 คน 

นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 

ผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

ผูชวยผูตรวจสอบ 

(สมาชิกสมทบท้ังส้ิน 185 คน) 

    
เริ่มประชุมเวลาเริ่มประชุมเวลาเริ่มประชุมเวลาเริ่มประชุมเวลา 1 1 1 12222....45454545    นนนน....    
 เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม และขออาสาสมาชิก  3 คน                  
เปนพยานในการนับคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
    
ระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ี 1 1 1 1        เเเเรื่องท่ีรื่องท่ีรื่องท่ีรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบประธานแจงใหท่ีประชุมทราบประธานแจงใหท่ีประชุมทราบประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง ตามท่ีไดทราบกันวาหลายจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต รวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปญหาอุทกภัย  
คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดปรึกษาหารือกัน และมีความเห็นวาหากสหกรณฯ เล่ือนการประชุมออกไป หองประชุมใหญ                           
อาคารไทยบุรี อาจมีการเรียน การสอน จะสงผลใหการประชุมลาชาออกไป สหกรณฯ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดประชุมใหญ  
สามัญประจําป 2559 ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 เชนเดิม โดยปรับเวลาการดําเนินการตาง ๆ รวมถึงเวลาประชุมใหเร็วข้ึน  
    
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    รับทราบรับทราบรับทราบรับทราบ    



2 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59) 

ระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ี 2 2 2 2        รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ    ประจําป ประจําป ประจําป ประจําป 2525252555558888    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง    ตามท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด  ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2558                
เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2558  เวลา 13.00 น.  ณ หองประชุมใหญ  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ น้ัน 
 เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558                            
เสร็จเรียบรอยแลว  มีจํานวน 18 หนา  รายละเอียดตามวาระการประชุม 
    

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงท่ีประชุมมีมติรับรองรายงท่ีประชุมมีมติรับรองรายงท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป านการประชุมใหญสามัญประจําป านการประชุมใหญสามัญประจําป านการประชุมใหญสามัญประจําป 2552552552558888     โดย โดย โดย โดยไมไมไมไมมีการมีการมีการมีการแกไขแกไขแกไขแกไข    
    
ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  3333    เรื่องแจงเพ่ือทราบเรื่องแจงเพ่ือทราบเรื่องแจงเพ่ือทราบเรื่องแจงเพ่ือทราบ    
                                                                            3.13.13.13.1    ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน        และและและและรายงานรายงานรายงานรายงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตามแผนตามแผนตามแผนตามแผนกลยุทธ ปกลยุทธ ปกลยุทธ ปกลยุทธ ปรรรระจําปะจําปะจําปะจําปบัญชีบัญชีบัญชีบัญชี 255 255 255 2559999    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ชุดท่ี 20 ไดนําเสนอ                  
ผลการดําเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ประจําปบัญชี 2559 ดังน้ี (1) ผลการดําเนินงานปบัญชี 2559 
เปรียบเทียบกับปบัญชี 2558 (2) เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจาย และผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2559                    
รายละเอียดตามวาระการประชุม 
    

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม            รัรรััรับทราบบทราบบทราบบทราบ    
    

3333....2222 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป  ประจําป  ประจําป  ประจําป 2552552552559999    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง  ตามท่ี ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2558 มีมติแตงต้ังให นายสมโภชน มุสิกธรรม  
และ นายไพศาล  สาริกา เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2559 ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2558 น้ัน   
  ผูตรวจสอบกิจการไดตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณฯ ในแตละเดือน/ชวงเวลาเปนลําดับ โดยไดสรุป    
ผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2559 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 ดังน้ี (1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  (2) ขอบเขต            
การตรวจสอบ  (3) ผลการตรวจสอบดานผลการดําเนินงาน ดานบริหารงานท่ัวไป ดานบัญชี ดานการเงิน ดานสินเช่ือ ดานการลงทุน    
ดานเงินรับฝาก ดานหน้ีสิน ดานทุน  (4) ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ  และ (5) รายการปรับปรุง/ขอเสนอแนะ รายละเอียดตาม                 
วาระการประชุม 
    

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม            รัรรััรับทราบบทราบบทราบบทราบ    
    
ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  4444    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
                                                                            4444....1111    ขออนุมัติงบการเงิขออนุมัติงบการเงิขออนุมัติงบการเงิขออนุมัติงบการเงินนนนประจําปประจําปประจําปประจําปบัญชีบัญชีบัญชีบัญชี 255 255 255 2559999    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง  ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ไดจัดทํางบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน                   
งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด) ประจําปบัญชี 2559  เสนอผูสอบบัญชีสหกรณฯ ตรวจสอบงบการเงินดังกลาวใหถูกตอง              
ตรงตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542  เสร็จเรียบรอยแลว 
                      ท้ังน้ี  คณะกรรมการดําเนินการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี  1/2560  เม่ือวันท่ี  27  ตุลาคม  2559            
พิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบรับรองงบการเงินประจําปบัญชี 2559 สรุปดังน้ี   
 1.  งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันท่ี  30 กันยายน 2559) 

รายการรายการรายการรายการ    จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน ((((บาทบาทบาทบาท))))    
สินทรัพย 755,667,344.92 
หนี้สิน 352,782,529.97 
ทุน 402,884,814.95 

 
 2.  งบกําไรขาดทุน  (สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2559) 

รายการรายการรายการรายการ    จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน ((((บาทบาทบาทบาท))))    
รายรับ 47,108,246.21 
รายจาย 16,157,003.89 
กําไร 30,951,242.32 
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 3.  งบกระแสเงินสด  (สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559) 
รายการรายการรายการรายการ    จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน ((((บาทบาทบาทบาท))))    

เงินสด ณ วันตนป 13,339,089.37 
เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,599,750.67) 
เงินสด ณ วันสิ้นป 6,739,338.70 

                            
 ในการน้ี ผูสอบบัญชีภาคเอกชนไดนําเสนองบการเงินท่ีไดตรวจสอบแลว ท้ังงบแสดงฐานะการเงิน                    

งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานผลการประเมินความเส่ียงจากการควบคุมแบบมาตรฐาน 
รายงานผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน และการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ตามลําดับ 
 

การพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา               ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีประเด็นสอบถามดังน้ี 
 1.  สมาชิกสอบถามเพ่ิมเติม  กรณีของงบกําไรขาดทุน ในสวนของ “รายไดอ่ืน ๆ” จํานวน 282,020.83 บาท             
ตองการทราบวาเปนรายไดอะไร  ซึ่งตามรายงานการประชุมประจําป 2558  คุณพิชัย ล้ิมรสเจริญ ผูสอบบัญชีภาคเอกชน ไดแจงวา            
สามารถระบุรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินได  
 2.  ฝายจัดการฯ แจงวา รายไดอ่ืน ๆ สวนใหญเปนรายไดคาประสานงานกับบริษัทประกัน กรณีท่ีสมาชิก 
กูเงิน และทําประกันชีวิต โครงการประกันสินเช่ือ บริษัทฯ จะใหรายไดคาประสานงานฯ ในสัดสวนท่ีแตกตางกันตามท่ีแตละบริษัทฯ 
เสนอ  และงบการเงินท่ีนําเสนอ เปนไปตามรูปแบบของงบการเงิน ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบ วิธีการบัญชี หรือผังบัญชีอยูแลว  
 3.  คุณศักด์ิชาย จันทรเรือง ผูสอบบัญชีภาคเอกชน แจงวา ตามท่ีสมาชิกไดใหขอเสนอแนะในการจัดทํา             
งบการเงินปท่ีผานมาน้ัน ประจําป 2559 สหกรณฯ ไดจัดทํางบการเงินตามระเบียบท่ีนายทะเบียนของกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดแลว  
หากสมาชิกเห็นวารายไดอ่ืน ใหเปดเผยเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหเกิดความชัดเจน สหกรณฯ ก็สามารถกระทําได  
    

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปบัญชี บัญชี บัญชี บัญชี 2552552552559999        ตามท่ีเสนอตามท่ีเสนอตามท่ีเสนอตามท่ีเสนอ    ดวยดวยดวยดวยคะแนนเสียงคะแนนเสียงคะแนนเสียงคะแนนเสียงเปนเอกฉันทเปนเอกฉันทเปนเอกฉันทเปนเอกฉันท                                                                                
ท้ังนี้ ท้ังนี้ ท้ังนี้ ท้ังนี้ ตั้งแตตั้งแตตั้งแตตั้งแตประจําป ประจําป ประจําป ประจําป 2560 2560 2560 2560 เปนตเปนตเปนตเปนตนไป ใหนไป ใหนไป ใหนไป ใหสหกรณฯ ดําเนินการเปดเผยขอมูลรายไดอื่นสหกรณฯ ดําเนินการเปดเผยขอมูลรายไดอื่นสหกรณฯ ดําเนินการเปดเผยขอมูลรายไดอื่นสหกรณฯ ดําเนินการเปดเผยขอมูลรายไดอื่นไวในไวในไวในไวใน    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุประกอบประกอบประกอบประกอบงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน    

    
    4444....2222    ขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ    ประจําปบัญชีประจําปบัญชีประจําปบัญชีประจําปบัญชี 255 255 255 2559999            
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด  ประจําปบัญชี 2559 มีกําไรสุทธิ   
จํานวน 30,951,242.32 บาท  คณะกรรมการดําเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560  เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแลว           
เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอ  28  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด  พ.ศ. 2554  ดังน้ี 
            หนวย : บาท 

    
 

ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  2559255925592559    ปบัปบัปบัปบัญชี  ญชี  ญชี  ญชี  2558255825582558    
รายการรายการรายการรายการ    

จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    %%%%    จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    %%%%    
1.  
 
2.  
 
 
3.  
 
4.  
5.  
6.  
7.  
8. 

ทุนสํารอง  ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  
(ตาม พรบ.สหกรณ และขอบังคับสหกรณฯ กําหนด) 
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ  
แตไมเกิน 10,000 บาท  
(ตาม คกก.พัฒนาการสหกรณฯ และขอบังคับสหกรณฯ กําหนด) 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  ไมเกินรอยละ 2  ของทุนเรือนหุนวันสิ้นป 
(ตามขอบังคับสหกรณฯ กําหนด) 
ทุนเพ่ือจัดใหมีสํานักงาน 
ทุนสาธารณประโยชน  ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม 
กองทุนชวยเหลือสมาชิก 
กองทุนสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก 

4,674,136.32 
    

10,000.00  
    
    

90,000.00  
 

240,000.00  
    1,293,000.00 

400,000.00  
1,440,000.00  
955,000.00  

15.10  
    
0.03  

    
    
0.29  

    
0.78  
4.18  
1.29  
4.65  
3.09  

4,161,207.51  
    

10,000.00  
    
    

90,000.00  
    

290,000.00  
     940,000.00  

600,000.00  
1,218,000.00  
735,000.00  

15.36  
    

0.04  
    
    

0.33  
    

1.07  
3.47  
2.21  
4.50  
2.71  
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                                                                                                                                หนวย : บาท    
    

    

* * * * กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพ่ือชวยเหลือสมาชิก ไมจัดสรรเพ่ิม เนื่องจากยอดคงเหลือสิ้นปจํานวน 500,000 บาท เปนยอดเงินท่ีเพียงพอ 
  สําหรับใหสมาชิกหมุนเวียนกูยืมตามวัตถุประสงค 
 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชี การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชี การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชี การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชี 2552552552559999  ตามท่ีเสนอมีผลดังนี้  ตามท่ีเสนอมีผลดังนี้  ตามท่ีเสนอมีผลดังนี้  ตามท่ีเสนอมีผลดังนี้    
                            หนวย : บาท 

ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  2559255925592559    ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  2552552552558888    
รายการรายการรายการรายการ    

จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    %%%%    จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    %%%%    
1. การจัดสรรใหสมการจัดสรรใหสมการจัดสรรใหสมการจัดสรรใหสมาชิกาชิกาชิกาชิก    30,271,242.3230,271,242.3230,271,242.3230,271,242.32    97.8197.8197.8197.81    26,484,543.5126,484,543.5126,484,543.5126,484,543.51    97.7597.7597.7597.75    

1.1  กลับมาเปนของสมาชิก (เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน) 21,179,106.00 68.43 18,450,336.00 68.10  
1.2  เปนผลประโยชนแกสมาชิก (ทุนสํารองและทุนสะสมอื่น ๆ) 9,092,136.32 29.38 8,034,207.51 29.65 

2. เปนของสันนิบาตสเปนของสันนิบาตสเปนของสันนิบาตสเปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยหกรณแหงประเทศไทยหกรณแหงประเทศไทยหกรณแหงประเทศไทย    10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00    0.030.030.030.03    10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00    0.040.040.040.04    
3. เปนโบนัสกรรมการและเจาหนาที่เปนโบนัสกรรมการและเจาหนาที่เปนโบนัสกรรมการและเจาหนาที่เปนโบนัสกรรมการและเจาหนาที่    670,000.00670,000.00670,000.00670,000.00    2.162.162.162.16    600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00    2.212.212.212.21    

        
การพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา               ท่ีประชุมพิจารณาดังน้ี 
 1.  การจัดสรรใหสมาชิกในปน้ี เทากับ 97.81% เม่ือเทียบกับป 2558 เทากับ 97.75%  ภาพรวมเพ่ิมข้ึน 0.06%   
 2.  โบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี แมวาป 2559 จํานวนเงินจัดสรรจะสูงกวาป 2558  แตเปอรเซ็นตการจัดสรร
จะลดลง เน่ืองจากจํานวนเงินท่ีจัดสรรคิดจากฐานกําไรสุทธิท่ีตางกันน่ันเอง และในการจัดสรรเงินโบนัสใหกรรมการและเจาหนาท่ีตาม
ขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2554 กําหนดใหจัดสรรไดไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
 3.  ในการจัดสรรกําไรสุทธิ คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาคํานึงถึงผลประโยชนท่ีสมาชิกไดรับเปน   
อันดับแรก แตก็ยังไมลืมคํานึงถึงผูท่ีทํางานดวย  
     

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิการจัดสรรกําไรสุทธิการจัดสรรกําไรสุทธิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปประจําปประจําปประจําปบัญชีบัญชีบัญชีบัญชี 255 255 255 2559999     ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอนําเสนอนําเสนอนําเสนอ    
                                                                                                                    ขางตนขางตนขางตนขางตน        ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท        
        

4444....3333 ขออนุมัติแผนขออนุมัติแผนขออนุมัติแผนขออนุมัติแผนงานงานงานงานประจําปบัญชี ประจําปบัญชี ประจําปบัญชี ประจําปบัญชี 2525252560606060  และงบประมาณรายจาย ประจําปบัญชี  และงบประมาณรายจาย ประจําปบัญชี  และงบประมาณรายจาย ประจําปบัญชี  และงบประมาณรายจาย ประจําปบัญชี 25 25 25 2560606060    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง คณะกรรมการดําเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559  พิจารณาเห็นชอบ         
ใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดังน้ี 

1. แผนงานประจําปบัญชี 2560   
2. เปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี 2560 
3. เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2559                            

และประมาณการปบัญชี 2560 
4. งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560  
รายละเอียดตามวาระการประชุม 
 
 

    

ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  2559255925592559    ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  2558255825582558    
รายการรายการรายการรายการ    

จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    %%%%    จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    %%%%    
9.   
10.  
11.  
12. 

กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพ่ือชวยเหลือสมาชิก* 
เงินปนผล (5.13%ตอป) 
เงินเฉลี่ยคืน (11.25%) 
เงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

0.00  
16,078,412.00 
5,100,694.00 
670,000.00  

0.00  
51.95  
16.48 
2.16    

0.00  
13,864,481.00  
4,585,855.00  
600,000.00  

0.00  
51.17  
16.93 
2.21    

รวมรวมรวมรวม    30,951,242.32 30,951,242.32 30,951,242.32 30,951,242.32     100100100100....00000000    27,094,543.51 27,094,543.51 27,094,543.51 27,094,543.51     100100100100....00000000    
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เปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชีเปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชีเปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชีเปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี 25 25 25 2560606060    

    
1. จํานวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ เขาใหม                                        70      ราย 
2. ทุนเรือนหุน        40.00 ลานบาท 
3.  เงินรับฝาก       285.00 ลานบาท 
4. ใหบริการเงินกูยืม       330.00 ลานบาท 

    เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน     3.00                           ลานบาท 
    เงินกูสามัญ   150.00                           ลานบาท 
    เงินกูพิเศษ   177.00                           ลานบาท 

5. กําไรสุทธิ         33.99 ลานบาท    
    

    
    
    
    
    
    
    

เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2552552552559999  และประมาณการปบัญชี   และประมาณการปบัญชี   และประมาณการปบัญชี   และประมาณการปบัญชี 2525252560606060    

(หนวย  :  บาท) 
ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2559 2559 2559 2559     

รายการรายการรายการรายการ    
ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    

ผลการผลการผลการผลการ
ดําเนินงานดําเนินงานดําเนินงานดําเนินงาน    

        ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ                
ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2525252560606060    

     
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

     
รายไดรายไดรายไดรายได           
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 47,500,000.00 46,317,134.68 48,800,000.00 - รายไดท่ีเกิดจากการใหกูเงิน  
     
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 20,000.00 30,227.32 30,000.00 - รายไดท่ีเกิดจากการฝากเงินธนาคาร  

สหกรณอื่น และสถาบันการเงินอื่น 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 445,000.00 448,477.97 550,000.00 - รายไดท่ีเกิดจากการลงทุน เชน ดอกเบ้ีย 

เงินปนผล หรือประโยชนอื่นใดท่ีไดรับ 
รายไดอื่น ๆ 445,000.00 312,406.24 360,000.00 - รายไดอื่น ๆ ท่ีมิใชดอกเบ้ีย เชน คาธรรมเนียม-

แรกเขา รายไดคาธรรมเนียมตาง ๆ รายไดอื่น ๆ 
รวมรายไดรวมรายไดรวมรายไดรวมรายได    48,410,000.0048,410,000.0048,410,000.0048,410,000.00    47,108,246.2147,108,246.2147,108,246.2147,108,246.21    49,740,000.0049,740,000.0049,740,000.0049,740,000.00        

คาใชจายคาใชจายคาใชจายคาใชจาย           
ดอกเบ้ียจาย 14,300,000.00 12,882,911.13 11,700,000.00  - ดอกเบ้ียจายเงินฝากและดอกเบ้ียจายเงินกูยืม 
        
คาใชจายดานบริหารจัดการ 3,450,000.00 2,999,989.34 3,700,000.00 - รายจายตามงบประมาณประจําป 2560 

ยกเวน หมวดสินทรัพยไมมีตัวตน และอุปกรณ 
คาใชจายทางบัญชี 300,000.00 274,103.42 350,000.00 - คาบําเหน็จเจาหนาท่ี,คาเสื่อมราคา,  

สิทธิประโยชนตัดจาย และคาใชจายทางบัญชีอื่นๆ 
รวมคาใชจายรวมคาใชจายรวมคาใชจายรวมคาใชจาย    18,050,000.0018,050,000.0018,050,000.0018,050,000.00    16,157,003.8916,157,003.8916,157,003.8916,157,003.89    15,750,000.0015,750,000.0015,750,000.0015,750,000.00         

ประมาณกประมาณกประมาณกประมาณการรายไดสูงกวารายจายารรายไดสูงกวารายจายารรายไดสูงกวารายจายารรายไดสูงกวารายจาย    30,360,000.0030,360,000.0030,360,000.0030,360,000.00    30,951,242.3230,951,242.3230,951,242.3230,951,242.32    33,990,000.0033,990,000.0033,990,000.0033,990,000.00         
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59) 

    

งบประมาณรายจายประจําปบัญชี งบประมาณรายจายประจําปบัญชี งบประมาณรายจายประจําปบัญชี งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560 2560 2560 2560     
(หนวย  :  บาท)    

ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2559255925592559    
รายการรายการรายการรายการ    

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ     จายจริงจายจริงจายจริงจายจริง        
ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2560256025602560    
งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ    

    เหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปน        

1. 1. 1. 1. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่            
     1.1 เงินเดือนเจาหนาท่ี 
 

1,605,000.00 1,566,060.00 1,783,980.00 - เงินเดือนเจาหนาท่ี(เดิม) 4 อัตรา และเจาหนาท่ีใหม 
1 อัตรา (เดือนละ 15,000 บ. ตั้งงบจํานวน 7 เดือน)  
- หลักการปบัญชีถัดไป กําหนดวงเงินปรับเพ่ิม
เงินเดือนไมเกิน 7.5% ของยอดเงินเดือนท้ังหมด 
- หลักการปบัญชีถัดไป คณะกรรมการมีอํานาจใน
การปรับฐานเงินเดือน ตามภาวะเงินเฟอ และหากงบ 
ไมเพียงพอจะใชงบจากงบสํารองจายเพ่ิมเติม 
 

     1.2 เงินตอบแทนประจําตําแหนง   36,000.00     36,000.00  50,000.00  - ตําแหนงผูจัดการ  ผูชวยผูจัดการ  และ 
ตําแหนงท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ทนายความ) 
 

     1.3 คาลวงเวลาเจาหนาท่ี   30,000.00    16,705.55       30,000.00   - คาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีท่ีทํางานนอกเวลา 
ทําการ  และทํางานในวันหยุดราชการ   
 

     1.4 เงินประกันสังคม     36,500.00      36,384.00      41,800.00   - สมทบเงินกองทุนประกันสังคม และสมทบกองทุน
เงินทดแทนของเจาหนาท่ีตามกฎหมาย 
(เจาหนาท่ี(เดิม) 4 อัตรา และเจาหนาท่ีใหม 1 อัตรา 
(7 เดือน)) 
 

     1.5 คาสวัสดิการเจาหนาท่ี     40,000.00      24,651.00      40,000.00   - คาสวัสดิการเจาหนาท่ี อาทิ คารักษาพยาบาล 
(ใหเบิกจายจากสวนตางท่ีไมสามารถเบิกจาก 
ประกันสังคมได) การศึกษาบุตร และสวัสดิการอื่น ๆ  
ประมาณการไวไมเกิน 10% ของเงินเดือนเจาหนาท่ี 
ท้ังหมด   
 

     1.6 คาเบ้ียประกันภัยเจาหนาท่ี      1,500.00       1,374.18       1,800.00   - คาเบ้ียประกันภัยเจาหนาท่ีท้ังหมด (5 อัตรา) 
     
     1.7 คาเบ้ียเลี้ยง - พาหนะ - ท่ีพัก 
          (เจาหนาท่ี) 

    10,000.00         324.00      10,000.00  - คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาพาหนะ คาเบ้ียเลี้ยง   
คาท่ีพัก และคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาท่ี   
สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือประสานงาน 
และดําเนินการอื่นๆ ของสหกรณ 

    1,759,000.00   1,759,000.00   1,759,000.00   1,759,000.00     1,681,498.73 1,681,498.73 1,681,498.73 1,681,498.73       1,957,580.00   1,957,580.00   1,957,580.00   1,957,580.00       
2. 2. 2. 2. หมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่  หมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่  หมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่  หมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่      
   และอุปกรณ   และอุปกรณ   และอุปกรณ   และอุปกรณ    

      
  

     2.1 คาซอมแซม-คาบํารุงรักษา 
          สินทรัพย 

    10,000.00  
 
 

     1,700.00      10,000.00  - คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย สํานักงาน 
  อุปกรณสํานักงาน และครุภัณฑอื่น ๆ  
 

     2.2 คาดูแลโปรแกรมรายป     18,000.00      18,000.00      24,000.00  - คาดูแลโปรแกรมสหกรณประจําป 2560  
(สหกรณฯ ใชโปรแกรมสหกรณฯ ของ สอ.มอ. และ 
ปบัญชี 2560 ปรับเพิ่มเปน อัตรา 2 บ./ป/คน (ตามจํานวน
สมาชิก) ตํ่าสุดไมนอยกวา 24,000.- บ.) 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59) 

ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2559255925592559    
รายการรายการรายการรายการ    

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ     จายจริงจายจริงจายจริงจายจริง        
ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2560256025602560    
งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ    

    เหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปน        

     2.3 คาเชาพ้ืนท่ี Server 
 

     -      -     10,000.00  - คาเชาพ้ืนท่ี server ประจําป 2560  
 

     2.4 คาพัฒนาโปรแกรมสหกรณฯ     10,000.00       -     10,000.00   - คาพัฒนาโปรแกรมสหกรณฯ และ 
จัดทําโปรแกรมอื่น ๆ  
 

     2.5 คาประกันทรัพยสิน      1,000.00         740.01       1,000.00  - คาประกันภัยทรัพยสินของสหกรณฯ  
     

      39,000.00     39,000.00     39,000.00     39,000.00         20,440.01     20,440.01     20,440.01     20,440.01         55,000.00     55,000.00     55,000.00     55,000.00       
3. 3. 3. 3. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิกหมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิกหมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิกหมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก                              
     3.1 คาเบ้ียประกันภัยสมาชิก     80,000.00      46,526.25      60,000.00  - คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุใหสมาชิก  
     
     3.2 คาวัสดุของท่ีระลึก     20,000.00      14,206.71      20,000.00  - คาของท่ีระลึกสําหรับจัดกิจกรรมสงเสริมการออม  

และโครงการอื่น ๆ   
 

     3.3 คาสมนาคุณ    600,000.00    473,083.28     368,000.00  - สวัสดิการวันเกิด 400 บ./คน(ประมาณ 280,000 บ.)  
โครงการสงเสริมการออม (ประมาณ 71,500 บ.)             
และโครงการอื่น ๆ (ประมาณ 16,500 บ.)   

     700,000.00    700,000.00    700,000.00    700,000.00       533,816.24   533,816.24   533,816.24   533,816.24        448,000.00    448,000.00    448,000.00    448,000.00       
4. 4. 4. 4. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับหมวดคาใชจายเกี่ยวกับหมวดคาใชจายเกี่ยวกับหมวดคาใชจายเกี่ยวกับ        
            การการการการดําเนินงานอื่นดําเนินงานอื่นดําเนินงานอื่นดําเนินงานอื่น    

                        

     
  คาใชจายเกี่ยวกับกรรมการคาใชจายเกี่ยวกับกรรมการคาใชจายเกี่ยวกับกรรมการคาใชจายเกี่ยวกับกรรมการ              

     4.1 คาตอบแทนกรรมการ    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(คณะกรรมการ-
ดําเนินการ(300 บ./เดือน), เลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการ/เงินกู/ศึกษาประชาสัมพันธ(จํานวน 3 คน 
คนละ 300 บ./เดือน)    
 

     4.2 คาเบ้ียประชุม      132,000.00     119,600.00      170,000.00   - จายคาเบ้ียประชุมสําหรับคณะกรรมการ-
ดําเนินการ  อนุกรรมการ คณะทํางานตาง ๆ,   
ผูตรวจสอบกิจการ  
(ปรับคาเบ้ียประชุมตามวาระท่ี 4.6 มีผลบังคับใช
ตั้งแต 8 ธ.ค. 59)  

    240,000.00    240,000.00    240,000.00    240,000.00       226,400.00   226,400.00   226,400.00   226,400.00        278,000.00    278,000.00    278,000.00    278,000.00      
 คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆคาใชจายดําเนินงานอื่น ๆคาใชจายดําเนินงานอื่น ๆคาใชจายดําเนินงานอื่น 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 
(ตั้งงบประมาณสูงสุดท่ีผูสอบบัญชีเสนอราคา) 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59) 

     
ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2559255925592559    

รายการรายการรายการรายการ    
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ     จายจริงจายจริงจายจริงจายจริง        

ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2560256025602560    
งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ    

    เหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปน        

     4.5 คาตอบแทนอื่น ๆ       10,000.00  4,000.00     50,000.00   - คาตอบแทนบุคลากรชวยงานสหกรณฯ 
คาตอบแทนดูแลระบบคอมฯ คาตอบแทน
ทนายความ และคาตอบแทนอื่น ๆ ตามความจําเปน 
 

     4.6 คาใชจายในการประชุมใหญ  280,000.00     234,240.01    425,000.00   - คาสมนาคุณ(ใหสมาชิกท่ีเขาประชุม) 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.) 
 

     4.7 คาสาธารณูปโภค  40,000.00     32,391.91   55,000.00   - คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา  คาโทรศัพท   
และอื่น ๆ (มหาวิทยาลัยฯ ปรับอัตราคาไฟฟา         
จากเดิม 3.89 บ./หนวย เปนอัตรา 5.50 บ./หนวย) 
 

     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 ท่ีใชในสํานักงาน  
     
     4.10 คาธรรมเนียม   45,000.00   43,094.38  52,000.00  - คาไปรษณียากร, คาอากรแสตมป, เช็ค,  

คาธรรมเนียมการโอนเงิน คาธรรมเนียม 
เพ่ือการลงทุน  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  10,000.00  - สําหรับรับรองการประชุมกรรมการ รับรองสมาชิก 
ผูมาตรวจสอบสหกรณ  ผูมาเยี่ยมเยียนสหกรณ  
หรือรับรองอื่น ๆ  
 

     4.13 คาบํารุงชมรมตาง ๆ  2,500.00  1,098.00  2,500.00  - คาบํารุงชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต  
และคาบํารุงชมรมอื่น ๆ(จายตามจํานวนสมาชิก  
ณ 1 ม.ค. ของทุกป คนละ 1 บาท) 
 

     4.14 คาเบ้ียเลี้ยง-พาหนะ-ท่ีพัก  20,000.00  5,824.00  20,000.00   - คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาพาหนะ คาเบ้ียเลี้ยง   
คาท่ีพัก และคาใชจายในการเดินทาง สําหรับสมาชิก 
สมาชิกสมทบ บุคลากรสหกรณ และบุคคลภายนอก 
สําหรับการประชุม อบรม และสัมมนา รวมท้ัง 
การประสานงาน หรือดําเนินงานอื่น ๆ หรือ
ดําเนินงานอื่น ๆ ในกิจการสหกรณฯ   
 

     4.15 คาใชจายเบ็ดเตล็ด  15,000.00     1,922.00     15,000.00  - คาหนังสือตาง ๆ วารสาร, งานประชาสัมพันธ,                  
สื่อ VDO ของท่ีระลึก คาขนสง, ส.ค.ส., คาทําบุญ   
คาสมัครสมาชิก คาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ  และ
คาใชจายท่ัวไปอื่น ๆ ท่ีไมอาจจัดเขาประเภทใด
ประเภทหนึ่ง 
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ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2559255925592559    
รายการรายการรายการรายการ    

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ     จายจริงจายจริงจายจริงจายจริง        
ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2560256025602560    
งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ    

    เหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปน        

     4.16 สํารองคาใชจาย   55,500.00  -    67,920.00   - คาใชจายอื่น ๆ ท่ียังไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว  
สมทบประเภทรายจายท่ีตั้งไวไมเพียงพอ เพ่ือ               
ความคลองตัว และเหมาะสมกับภาวะการณตาง ๆ                    
ท่ีอาจเปลี่ยนแปลง (โดยตั้งไวไมเกิน 10% ของหมวด
คาใชจายท้ังหมด) 

     682,000.00     682,000.00     682,000.00     682,000.00      515,480.86  515,480.86  515,480.86  515,480.86         931,420.00     931,420.00     931,420.00     931,420.00      

      922,000    922,000    922,000    922,000.00 .00 .00 .00      741,880.86  741,880.86  741,880.86  741,880.86       1,209,420  1,209,420  1,209,420  1,209,420.00.00.00.00          
5. 5. 5. 5. หมวดคาใชจายโครงการตาง ๆหมวดคาใชจายโครงการตาง ๆหมวดคาใชจายโครงการตาง ๆหมวดคาใชจายโครงการตาง ๆ        
            ((((ตามแผนกลยุทธตามแผนกลยุทธตามแผนกลยุทธตามแผนกลยุทธ    และการเขารวมและการเขารวมและการเขารวมและการเขารวม    
            การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล))))    

      

  
     5.1  โครงการช่ืนชม      5,000.00    4,000.00   5,000.00  - โครงการช่ืนชมคุณคาสมาชิก กรรมการ  
     
     5.2  โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม  5,000.00  4,000.00  5,000.00  - ของบประมาณเพ่ิมเติม โดยสวนหนึ่งจะเบิกจาก  

ทุนสาธารณประโยชน 
 

     5.3  โครงการสถานท่ีทํางานนาอยูฯ 
           (5 ส. สรางสุข) 

10,000.00    4,353.50   10,000.00  - โครงการสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน  

     5.4  โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน 10,000.00  10,000.00  10,000.00   - ของบประมาณเพ่ิมเติม โดยสวนหนึ่งเบิกจาก          
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม  

       30,000.00      30,000.00      30,000.00      30,000.00      22,353.50  22,353.50  22,353.50  22,353.50          30,000.00      30,000.00      30,000.00      30,000.00       
รวมงบประมาณรายจายรวมงบประมาณรายจายรวมงบประมาณรายจายรวมงบประมาณรายจาย     3,450,000.00  3,450,000.00  3,450,000.00  3,450,000.00     2,999,989.34 2,999,989.34 2,999,989.34 2,999,989.34      3,7 3,7 3,7 3,700,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00       

6. 6. 6. 6. หมวดสินทรัพยไมมีตัวตน และอุปกรณหมวดสินทรัพยไมมีตัวตน และอุปกรณหมวดสินทรัพยไมมีตัวตน และอุปกรณหมวดสินทรัพยไมมีตัวตน และอุปกรณ            
     6.1 ระบบสอบถามขอมูลผานเว็บฯ           
          และพิมพใบรับเงินออนไลน 

     -      -  50,000.00  - เพ่ือพัฒนาระบบสอบถามขอมูลของสมาชิกผาน 
เว็บฯ และพิมพใบรับเงินออนไลน โดยไมตองพิมพ
เปนกระดาษ 
 

     6.2  เครื่องใช/อุปกรณสํานักงาน  215,000.00   30,495.00   380,000.00  - รายละเอียดตามประมาณการเครื่องใช/อุปกรณ
สํานักงาน   

     
รวมงบจัดซื้อทรัพยสินรวมงบจัดซื้อทรัพยสินรวมงบจัดซื้อทรัพยสินรวมงบจัดซื้อทรัพยสิน     215,000.00  215,000.00  215,000.00  215,000.00      30,495.00  30,495.00  30,495.00  30,495.00      430,000.00  430,000.00  430,000.00  430,000.00       

             
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น     3,665,000.00  3,665,000.00  3,665,000.00  3,665,000.00     3,030,43,030,43,030,43,030,484.34 84.34 84.34 84.34      4,130,000.00  4,130,000.00  4,130,000.00  4,130,000.00       

     
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    -  งบประมาณรายจายขางตนไมไดรวมตนทุนการดําเนินงาน เชน ดอกเบ้ียจายเงินกูยืม, ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก   

   และคาใชจายทางบัญชี เชน คาบําเหน็จเจาหนาท่ี  คาเสื่อมราคา สิทธิประโยชนตัดจาย และคาใชจายทางบัญชีอื่น ๆ  เปนตน 
    -  คาใชจายทุกหมวด สามารถนํามาถัวเฉลี่ยกันได เวนแต หมวดท่ี 6 
    -  หมวดท่ี 6 รายการท่ี 6.2  เครื่องใช/อุปกรณสํานักงาน สามารถนํามาถัวเฉลี่ยกันได 
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ประมาณการเครื่องใชประมาณการเครื่องใชประมาณการเครื่องใชประมาณการเครื่องใช////อุปกรณสํานักงานอุปกรณสํานักงานอุปกรณสํานักงานอุปกรณสํานักงาน  (  (  (  (ถัวเฉลี่ยกันไดถัวเฉลี่ยกันไดถัวเฉลี่ยกันไดถัวเฉลี่ยกันได))))    
ที่ทีท่ี่ที่    รายการรายการรายการรายการ    จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    ราคาราคาราคาราคา////หนวยหนวยหนวยหนวย    รวมรวมรวมรวม    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
1 ติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณประกอบ 1 35,000.00 35,000.00  
2 ตูจัดเก็บเอกสาร 1   70,000.00  ทําแบบ built in  
3 เครื่องปรับอากาศ 2 60,000.00 120,000.00  ทดแทนเครื่องปรับอากาศท่ีใชเกิน 14 ป  
4 เครื่องพิมพสมุดคูฝาก 1 35,000.00 35,000.00  ตั้งสํารองอุปกรณท่ีอายุเกิน 10 ป  
5 เครื่องคอมพิวเตอร 2 25,000.00 50,000.00  ตั้งสํารองอุปกรณท่ีอายุเกิน 5 ป  
6 เครื่องพิมพเลเซอร 2 35,000.00 70,000.00  ตั้งสํารองอุปกรณท่ีอายุเกิน 5 ป  

  รวมรวมรวมรวม        380380380380,000.00,000.00,000.00,000.00      
        

การพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา   ท่ีประชุมพิจารณา ดังน้ี 
1.  สมาชิกมีขอสอบถามและขอเสนอแนะดังน้ี 
 1.1  แผนงานประจําป 2560 และเปาหมายดําเนินการประจําปบัญชี 2559 - 2561 พันธกิจท่ี 1                     

การบริหารงานตามหลักการสหกรณ และหลักธรรมาภิบาล ตัวช้ีวัด “ผลประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” สหกรณฯ มี
เปาหมาย เปนดีเลิศ มาต้ังแตป 2559 - 2561 เห็นวาสหกรณฯ ควรกําหนด KPI หรือเปาหมายอ่ืน โดยอาจจะเทียบเคียงกับสหกรณช้ันนํา
ท่ีเหนือข้ึนไป  เพ่ือท่ีจะทําใหสหกรณฯ พัฒนากาวหนาย่ิงข้ึน  
  1.2  งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560  ขอ 4.6 “คาใชจายในการประชุมใหญ”  กําหนดจัดทํา
รายงานกิจการประมาณ 40,000 บาท  เห็นวาสหกรณฯ ไดประชาสัมพันธเผยแพรผานระบบตาง ๆ และผานเว็บไซตแลว  ถาเปนไปได 
หากไมมีขอกําหนดใหสหกรณฯ ตองจัดทําเปนรูปเลม หรือหากตองจัดทํา ก็จัดทําจํานวนนอยจะชวยใหสหกรณฯ ประหยัดคาใชจาย และ
นําไปใชประโยชนอ่ืนเก่ียวกับสมาชิกไดมากข้ึน 
  1.3  งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560 ในสวนของคาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี  ไมไดต้ังคาบําเหน็จ
เจาหนาท่ีไว  ไมแนใจวาถาหากตองจาย จะนําคาบําเหน็จมาจากสวนไหน  และการกําหนดวงเงินปรับเพ่ิมเงินเดือนไมเกิน 7.5%             
ของยอดเงินเดือนท้ังหมด ไดเปรียบเทียบกับสหกรณออมทรัพยอ่ืน หรือเปรียบเทียบกับเงินเดือนของสมาชิกท่ีข้ึนแตละปหรือไม                        
ซึ่งในการข้ึนเงินเดือนของสมาชิก หากจะได 6.5% จะตองมี KPI กําหนดมาก และในป 2560 จะมี 5 ส. มามีสวนกําหนดเพ่ิมเติมอีก   

2.  กรรมการช้ีแจงดังน้ี 
 2.1  ในสวนของตัวช้ีวัด คณะกรรมการดําเนินการนําไปพิจารณาและศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม 
 2.2  ตามงบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560 ขอ 4.2 คาเบ้ียประชุม กําหนดไวจํานวน 170,000 บาท   

ซึ่งคณะกรรมการฯ เสนอปรับคาเบ้ียประชุมใหม ในวาระท่ี 4.6  ดังน้ัน จึงเห็นวาเพ่ือความโปรงใส ใหสมาชิกไดทราบจํานวนเงิน                
จึงเห็นควรนําวาระท่ี 4.6 พิจารณาพรอมกันเลย 
  2.3  คาบําเหน็จเจาหนาท่ี จะไมอยูในสวนของเงินเดือนเจาหนาท่ี  แตจะเปนคาใชจายทางบัญชี ท่ียังไมได
มีการจาย  ซึ่งจะมีการบันทึกเปนคาใชจายทางบัญชีทุก ๆ ป  เม่ือมีเจาหนาท่ีลาออกจึงจะจายเงิน  และคาใชจายทางบัญชี จะเปนในสวน
ของ “คาบําเหน็จเจาหนาท่ี คาเส่ือมราคา สิทธิประโยชนตัดจาย และคาใชจายทางบัญชีอ่ืน ๆ  สหกรณฯ จะแสดงไวท่ีตาราง 
“เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2559 และประมาณการปบัญชี 2560” 
  2.4  เงินเดือนเจาหนาท่ี มี 2 สวน ปจจุบันมี 4 อัตรา  และสหกรณฯ จะขอตําแหนงสินเช่ือ เพ่ิมอีก 1 
ตําแหนง (ไดต้ังงบประมาณไว 7 เดือน)  และการข้ึนเงินเดือนของเจาหนาท่ีท่ีกําหนดไวไมเกิน 7.5% มาจาก 2 สวน คือ 1) สหกรณฯ            
มีการประเมินผลการทํางานเชนกัน มีภาระงานชัดเจน โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยฯ 2) แมจะต้ังงบประมาณไวสูง แตไมไดจาย   
ตามท่ีกําหนด และมีการต้ังเผ่ือการปรับฐานเงินเดือน   
    

มติท่ีปรมติท่ีปรมติท่ีปรมติท่ีประชุมะชุมะชุมะชุม        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอไวขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอไวขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอไวขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอไวขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ดังนี้ดังนี้ดังนี้        
1111.... แผนงานประจําปบัญชี แผนงานประจําปบัญชี แผนงานประจําปบัญชี แผนงานประจําปบัญชี 2560256025602560    
2222.... เปเปเปเปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี าหมายดําเนินงานประจําปบัญชี าหมายดําเนินงานประจําปบัญชี าหมายดําเนินงานประจําปบัญชี 2560256025602560    
3333.... เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจายและผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2552552552559999                                                                                                                    
    และปและปและปและประมาณการปบัญชี ระมาณการปบัญชี ระมาณการปบัญชี ระมาณการปบัญชี 2560256025602560    
4444.... งงงงบประมาณรายจายประจําปบัญชี บประมาณรายจายประจําปบัญชี บประมาณรายจายประจําปบัญชี บประมาณรายจายประจําปบัญชี 2560256025602560    
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                    4.44.44.44.4    ขอกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปขอกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปขอกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปขอกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 25 25 25 2560606060    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง                                                          ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด พ.ศ. 2554  ไดกําหนดไวดังนี้ 
     “ขอ 18  วงเงินกูยืมหรืวงเงินกูยืมหรืวงเงินกูยืมหรืวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันอการค้ําประกันอการค้ําประกันอการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ    
ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
    ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง” 
     “ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันการกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน  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 

ที่ทีท่ี่ที่    เงินกูยืมเงินกูยืมเงินกูยืมเงินกูยืม    วงเงินกูวงเงินกูวงเงินกูวงเงินกู    ยอดหนี้ยอดหนี้ยอดหนี้ยอดหนี้    
คงเหลือคงเหลือคงเหลือคงเหลือ
วงเงินวงเงินวงเงินวงเงิน    

อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย((((ตอปตอปตอปตอป))))    
((((ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 30303030 กันยายน  กันยายน  กันยายน  กันยายน 2559255925592559))))    

 เงินกูยืมระยะสั้น     
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี 10.00 0.00     10.00 ธ.กรุงไทย = 6.12%  ธ.ออมสิน = 4.75% 
2. วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงิน 200.00 21.00   179.00 ธ.กรุงไทย = 4.00%  ธ.ออมสิน = 4.125% ธ.ธนชาต = 3.95%  
    รวมเงินกูระยะสั้นรวมเงินกูระยะสั้นรวมเงินกูระยะสั้นรวมเงินกูระยะสั้น    210.00210.00210.00210.00    21.0021.0021.0021.00        189.00189.00189.00189.00        
 เงินกูยืมระยะยาว     
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณการเกษตร 
50.00 0.00 50.00 5.00%    

4. ธนาคารออมสิน 
 

11.00 11.00 0.00 3.75% 
- เบิกเงินกู 30 ลานบาท (7/08/56) ชําระ 500,000 บ./เดือน 

5. สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย จํากัด 

53.20 53.20 0.00 อัตราดอกเบ้ีย 4.00% 
- เบิกเงินกู 70 ลานบาท (28/09/58) ชําระ 1,400,000 บ./เดือน 

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
แหงประเทศไทย จํากัด 

76.44 76.44 0.00 อัตราดอกเบ้ีย 4.00% 
- เบิกเงินกู 78 ลานบาท (26/07/59) ชําระ 780,000 บ./เดือน 

 รวมเงินกูระยะยาวรวมเงินกูระยะยาวรวมเงินกูระยะยาวรวมเงินกูระยะยาว    190.64190.64190.64190.64    140.64140.64140.64140.64    50.0050.0050.0050.00        
 รวมวงเงินกูยืมรวมวงเงินกูยืมรวมวงเงินกูยืมรวมวงเงินกูยืม    400.64400.64400.64400.64    161.64161.64161.64161.64    239.00239.00239.00239.00        

 
2. ทุนเรือนหุนและทุนสํารอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2559  ดังนี้ 

 
ที่ทีท่ี่ที่    รายการรายการรายการรายการ    จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน((((บาทบาทบาทบาท))))    
1. ทุนเรือนหุน  335,017,260.00  
2. ทุนสํารอง  21,417,659.64  
 รวมรวมรวมรวม     356,434,919.64 356,434,919.64 356,434,919.64 356,434,919.64     
 1111....3 3 3 3 เทาเทาเทาเทา    (ทุนเรือนหุน+ทุนสํารอง)    463,365,395.53 

 
   ทั้งนี้  เพ่ือรองรับการขยายการใหบริการแกสมาชิก/สมาชิกสมทบ  และเพ่ือใหการบริหารงานมีสภาพคลอง                 
และสหกรณฯ สามารถหาแหลงเงินทุนต่ํา โดยไมกระทบกับขอจํากัดของวงเงินกูยืมประจําปฯ ดังนั้น จึงขอเสนอกําหนดวงเงินกูยืมหรือ             
การค้ําประกันของสหกรณฯ ประจําปบัญชี 2560 จํานวน  460.00 ลานบาท  ซ่ึงไมเกิน 1.3 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง   
(ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2548 กําหนดทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ(งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุม) 
เกิน 300  ลานบาท  ถึง 400  ลานบาท  ถือใชวงเงินกูฯ เปนจํานวน 1.3 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ) 
 
การพิจารณา              การพิจารณา              การพิจารณา              การพิจารณา              ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงานของสหกรณฯ ประกอบกับวงเงินท่ีขอกูยืม 
และคํ้าประกันยังเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศนายทะเบียนสหกรณ จึงเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอ 
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มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปท่ีประชุมมีมติอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปท่ีประชุมมีมติอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปท่ีประชุมมีมติอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําป 25 25 25 2560606060        จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    444466660.00 0.00 0.00 0.00 ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท        
        ((((สี่สีส่ี่สี่รอยรอยรอยรอยหกหกหกหกสิบลานบาทสิบลานบาทสิบลานบาทสิบลานบาทถวนถวนถวนถวน) ) ) ) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท     และใหแจงนายทะเบียนสหกรณเห็นชและใหแจงนายทะเบียนสหกรณเห็นชและใหแจงนายทะเบียนสหกรณเห็นชและใหแจงนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบอบอบอบ        
    
    4.54.54.54.5        เงินเงินเงินเงินรอจายคืนรอจายคืนรอจายคืนรอจายคืน    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง ดวยสหกรณ มีบัญชีเงินรอจายคืน เปนเงินรับโอนเขาบัญชีเงินฝากสหกรณฯ ผานธนาคารกรุงไทย สาขา           
ทาศาลา  แตไมมีผูใดมาติดตอ หรือแสดงหลักฐานการทําธุรกรรมกับสหกรณฯ  ทําใหมีเงินคงคางอยูในบัญชีของสหกรณฯ  เปนระยะ 
เวลานาน  ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรา 193/30 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กําหนดไว  “อายุความน้ัน ถาประมวล
กฎหมายน้ีหรือ กฎหมายอ่ืนมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป”  คณะกรรมการดําเนินการ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560              
เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559  เห็นชอบใหสหกรณฯ นําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2559  และปดประกาศใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน  
ณ ท่ีทําการสหกรณฯ  ระบุใหชัดเจนในประกาศ หากพนกําหนด 120 วันแลว  ยังไมมีผูมีสิทธิมารับเงินดังกลาว  สหกรณฯ จะโอน              
เงินรอจายคืนเฉพาะลําดับท่ี 1 เขาบัญชีทุนสํารอง ของสหกรณฯ ตอไป 
 

เงินรอจายคืน รายละเอียดดังน้ี 

ท่ีท่ีท่ีท่ี    ธนาคารธนาคารธนาคารธนาคาร    วัน เดือน ปวัน เดือน ปวัน เดือน ปวัน เดือน ป    
จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

1. กรุงไทย 27/01/2549 20,000 
2. กรุงไทย 06/02/2552 500 
3. กรุงไทย 20/02/2552 500 

รวมเปนเงินรวมเปนเงินรวมเปนเงินรวมเปนเงิน    21212121,,,,000000000000    
 
(ประกาศฯ เรื่อง เงินรอจายคืน  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
    

การพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา ท่ีประชุมพิจารณาแลว  เห็นวาเพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับบัญชีเงินรอจายคืน ท่ีเปนเงินรับโอนเขาบัญชี         
เงินฝากสหกรณฯ ผานธนาคารกรุงไทย สาขาทาศาลา แตไมมีผูใดมาติดตอ เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรา 193/30 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  เห็นควรใหดําเนินการประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  และใหผูมีสิทธินําหลักฐาน  มาติดตอขอรับเงินไดท่ีสหกรณฯ  
ไดทุกวันทําการ ภายในกําหนดระยะเวลา 120 วัน นับต้ังแตวันพุธท่ี 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันพุธท่ี 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
หากพนกําหนดน้ีแลว ยังไมมีผูมีสิทธิมารับเงินรอจายคืน สหกรณฯ จะโอนเงินรอจายคืนเฉพาะลําดับท่ี 1  เขาบัญชีทุนสํารองของ  
สหกรณฯ ตอไป 
 

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสหกรณฯ ปดประกาศใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน ณ ท่ีทําการสหกรณฯ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสหกรณฯ ปดประกาศใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน ณ ท่ีทําการสหกรณฯ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสหกรณฯ ปดประกาศใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน ณ ท่ีทําการสหกรณฯ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสหกรณฯ ปดประกาศใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน ณ ท่ีทําการสหกรณฯ เปนเวลา              เปนเวลา              เปนเวลา              เปนเวลา              
111120 20 20 20 วัน วัน วัน วัน นับตั้งแตวันพุธท่ี นับตั้งแตวันพุธท่ี นับตั้งแตวันพุธท่ี นับตั้งแตวันพุธท่ี 7 7 7 7 เดือนธันวาคม พเดือนธันวาคม พเดือนธันวาคม พเดือนธันวาคม พ....ศศศศ. . . . 2559  2559  2559  2559  ถึงวันพุธท่ี ถึงวันพุธท่ี ถึงวันพุธท่ี ถึงวันพุธท่ี 5 5 5 5 เดือนเมษายน พเดือนเมษายน พเดือนเมษายน พเดือนเมษายน พ....ศศศศ. . . . 2560256025602560 และถา และถา และถา และถาหากหากหากหาก    
พนกําหนด พนกําหนด พนกําหนด พนกําหนด 120 120 120 120 วันวันวันวันดังกลาวดังกลาวดังกลาวดังกลาวแลว  ยังไมมีผูมีสิทธิมารับเงินดังกลาว  แลว  ยังไมมีผูมีสิทธิมารับเงินดังกลาว  แลว  ยังไมมีผูมีสิทธิมารับเงินดังกลาว  แลว  ยังไมมีผูมีสิทธิมารับเงินดังกลาว  อนุมัติใหอนุมัติใหอนุมัติใหอนุมัติใหสหกรณฯ โอนเงินรอจายคืนสหกรณฯ โอนเงินรอจายคืนสหกรณฯ โอนเงินรอจายคืนสหกรณฯ โอนเงินรอจายคืน
เฉพาะลําดับท่ี เฉพาะลําดับท่ี เฉพาะลําดับท่ี เฉพาะลําดับท่ี 1 1 1 1 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 20202020,,,,000 000 000 000 บาท บาท บาท บาท เขาบัญชีทุนสํารองเขาบัญชีทุนสํารองเขาบัญชีทุนสํารองเขาบัญชีทุนสํารองขขขของสหกรณองสหกรณองสหกรณองสหกรณฯ ฯ ฯ ฯ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    

 
    4444....6666    คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ////คณะทํางานของสหกรณคณะทํางานของสหกรณคณะทํางานของสหกรณคณะทํางานของสหกรณ    

สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง    ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด  ขอ 71    อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ   
ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี้… 
    (1)...(4) 

  (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จ และคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการ อื่น ๆ ผูตรวจสอบกิจการ 
  (6) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ                       

และผูตรวจสอบกิจการ...”   
    คณะกรรมการดําเนินการ  ในการประชุมคร้ังที่  12/2559  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2559  พิจารณาทบทวน
คาตอบแทนและคาเบี้ยประชุม และเห็นวาคาตอบแทนรายเดือนยังมีความเหมาะสม สวนคาเบี้ยประชุมสหกรณฯ ถือใชอัตราเดิมมาตั้งแต            
ป 2548  จึงเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑการจายและอัตราการจายคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ของสหกรณฯ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59) 

 1.  คณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ไดรับคาเบี้ยประชุม  ตองเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานที่คณะกรรมการ-
ดําเนินการไดพิจารณาแตงตั้ง  และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ   
 2.  ใหคณะกรรมการ/คณะทํางาน ไดรับคาเบี้ยประชุมเหมาจายเปนรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
คณะกรรมการ/คณะทํางานชุดนั้น ๆ  หากเดือนใดมีการประชุมเกินกวา 1 คร้ัง ใหจายคาเบี้ยประชุมเพียงคร้ังเดียว  และหากเดือนใด             
ไมมีการประชุม  ก็จะไมมีการจายคาเบี้ยประชุม 
 3.  กรณีที่ผูรับผิดชอบหลักในแตละตําแหนง ไมสามารถเขาประชุมได และมีบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในที่ประชุม  
ใหจายคาเบี้ยประชุมแกผูทําหนาที่แทนในอัตราคาเบี้ยประชุมของผูรับผิดชอบหลัก 
 4.  กรณีที่เดือนใดประธานผูตรวจสอบกิจการ  และผูตรวจสอบกิจการเขาประชุมพรอมกัน  ใหจายคาเบี้ยประชุม                     
เพียง  1  คน  เทานั้น 
                               5.  อัตราอัตราคาเบี้ยประชุมกําหนดดังนี้ 

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนง    
คาเบี้ยประชุมคาเบี้ยประชุมคาเบี้ยประชุมคาเบี้ยประชุม((((บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน))))    
((((อัตราอัตราอัตราอัตราเดิมถือใช เดิมถือใช เดิมถือใช เดิมถือใช 1/3/481/3/481/3/481/3/48))))    

คาเบี้ยประชุมคาเบี้ยประชุมคาเบี้ยประชุมคาเบี้ยประชุม((((บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน))))    
เสนอใหมเสนอใหมเสนอใหมเสนอใหม    

----     ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ     
   (คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/ 
   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ) 
----  หัวหนาคณะทํางาน  หัวหนาคณะทํางาน  หัวหนาคณะทํางาน  หัวหนาคณะทํางาน    
   (คณะทํางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย) 

450 600600600600    

----  เลขานุ  เลขานุ  เลขานุ  เลขานุการ  การ  การ  การ      
   (คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/ 
   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ/คณะทํางานประเมินราคาและ 
   ตรวจสอบหลักทรัพย) 

450 600600600600    

----  รองประธานกรรมการ และกรรมการ   รองประธานกรรมการ และกรรมการ   รองประธานกรรมการ และกรรมการ   รองประธานกรรมการ และกรรมการ     
   (คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/ 
   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ) 
-  เหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก และผูชวยเลขานุการเหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก และผูชวยเลขานุการเหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก และผูชวยเลขานุการเหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก และผูชวยเลขานุการ 
   (คณะกรรมการดําเนินการ) 
-  รองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํางาน   
   (คณะทํางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย) 

300 400400400400    

-     ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ(คณะกรรมการอื่น ๆ) 
-     หัวหนาคณะทํางานหัวหนาคณะทํางานหัวหนาคณะทํางานหัวหนาคณะทํางาน(คณะทํางานอื่น ๆ) 
-  เลขานุการเลขานุการเลขานุการเลขานุการ(คณะกรรมการอื่น ๆ/คณะทํางานอื่น ๆ) 

300 400400400400    

----        รองประธานกรรมการรองประธานกรรมการรองประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และ และ และ และกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ(คณะกรรมการอื่น ๆ) 
----        รองหัวหนาคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางาน และ และ และ และคณะทํางานคณะทํางานคณะทํางานคณะทํางาน(คณะทํางานอื่น ๆ) 

200 300300300300    

----        ผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการ    300 400400400400            
การพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา               ท่ีประชุมพิจารณาดังน้ี 
 1.  หลักเกณฑการจาย  และอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ  เปนไปตามเดิม ไมไดเสนอ 
เปล่ียนแปลง ดังน้ี 
  1.1  หลักเกณฑการจาย ดังน้ี  

       1.1.1  คาตอบแทนใหจายเฉพาะบางตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ,  คณะกรรมการเงินกู,  
คณะกรรมการอํานวยการ, คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  และผูตรวจสอบกิจการสหกรณเทาน้ัน 
   1.1.2  การจายคาตอบแทนกําหนดดังน้ี 
     (1)  กรณีท่ีดํารงตําแหนงตามท่ีระบุในตารางอัตราคาตอบแทนไมเต็มเดือนใหจายคาตอบแทน
เปนรายวัน   ตามสูตรดังน้ี  คาตอบแทนรายเดือน(ประจําตําแหนง) หารจํานวนวันของเดือนท่ีดํารงตําแหนง และคูณจํานวนวันท่ีดํารง
ตําแหนง   
      (2)  หากเดือนใด ผูรับผิดชอบหลักในแตละตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได และมีผูอ่ืน
ปฏิบัติหนาท่ีแทน มีรายละเอียดดังน้ี 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59) 

    (2.1) กรณีปฏิบัติหนาท่ีแทนเปนระยะเวลาก่ึงหน่ึงของเดือน ใหจายคาตอบแทนคนละ            
ก่ึงหน่ึง   
    (2.2)  กรณีท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนเกินก่ึงหน่ึงของเดือน ใหจายคาตอบแทนดังน้ี 
                                                        (ก)  ตําแหนงในการปฏิบัติงานสายเดียวกัน ใหจายคาตอบแทนในตําแหนง                 
ท่ีสูงกวาเพียงตําแหนงเดียว ดังน้ี 
      -  รองประธานกรรมการคนท่ี 1,2 ปฏิบัติหนาท่ีแทน ประธานกรรมการ 
      -  ผูชวยเหรัญญิก ปฏิบัติหนาท่ีแทน เหรัญญิก 
     -  ผูชวยเลขานุการ(คณะกรรมการดําเนินการ) ปฏิบัติหนาท่ีแทน เลขานุการ 
         (คณะกรรมการดําเนินการ) 
     (ข)  ตําแหนงการปฏิบัติงานไมเก่ียวของกับตําแหนงเดิม ใหจายคาตอบแทน              
ในตําแหนงท่ีตนปฏิบัติ และคาตอบแทนในตําแหนงท่ีตนปฏิบัติงานแทน  
   1.2  อัตราคาตอบแทน กําหนดดังน้ี 

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนง    
คาตอบแทนรายเดือนคาตอบแทนรายเดือนคาตอบแทนรายเดือนคาตอบแทนรายเดือน    

((((บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน))))    
ประธานกรรมการ (คณะกรรมการดําเนินการ) 2,000 
รองประธานกรรมการ (คณะกรรมการดําเนินการ) 1,200 
เหรัญญิก 1,600 
ผูชวยเหรัญญิก   300 
เลขานุการ(คณะกรรมการดําเนินการ) 1,500 
เลขานุการ(คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ)    300 
ผูชวยเลขานุการ(คณะกรรมการดําเนินการ)   300 
ผูตรวจสอบกิจการ 1,000 

 
 2.   หลักเกณฑการจาย  และอัตราคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานของสหกรณ  พิจารณาดังน้ี 

2.1  ถึงแมวาคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ จะไมเปนนัยสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกสมัคร
กรรมการ แตก็ชวยใหเปนขวัญและกําลังใจใหแกคนท่ีทํางานเพ่ือสหกรณฯ ไดบาง  

2.2  ในการขอปรับเพ่ิมคาเบ้ียประชุม สหกรณฯ ไดนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับสหกรณออมทรัพยอ่ืน 
ท่ีมีทุนดําเนินงาน จํานวนสมาชิก ผลกําไรสุทธิ ใกลเคียงกันกับสหกรณฯ  นอกเหนือจากน้ัน กรรมการยังมีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน            
ในการคํ้าประกันเงินกูสถาบันการเงินอ่ืน 
  2.3  ท่ีประชุมเห็นควรปรับเพ่ิมคาเบ้ียประชุม ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอ ดังน้ี 

   2.3.1  หลักเกณฑการจายคาเบ้ียประชุมกําหนดดังน้ี 
           (1)  คณะกรรมการหรือคณะทํางานท่ีไดรับคาเบ้ียประชุม ตองเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน              
ท่ีคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแตงต้ัง  และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ   
     (2)  ใหคณะกรรมการ/คณะทํางาน ไดรับคาเบ้ียประชุมเหมาจายเปนรายเดือนเฉพาะเดือน         
ท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดน้ัน ๆ  หากเดือนใดมีการประชุมเกินกวา 1 ครั้ง ใหจายคาเบ้ียประชุมเพียงครั้งเดียว            
และหากเดือนใดไมมีการประชุม  ก็จะไมมีการจายคาเบ้ียประชุม 
     (3)  กรณีท่ีผูรับผิดชอบหลักในแตละตําแหนง ไมสามารถเขาประชุมได และมีบุคคลอ่ืน 
ทําหนาท่ีแทนในท่ีประชุม ใหจายคาเบ้ียประชุมแกผูทําหนาท่ีแทนในอัตราคาเบ้ียประชุมของผูรับผิดชอบหลัก 
        (4)  กรณีท่ีเดือนใดประธานผูตรวจสอบกิจการ  และผูตรวจสอบกิจการเขาประชุมพรอมกัน                 
ใหจายคาเบ้ียประชุมเพียง 1 คน เทาน้ัน 
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   2.3.2  อัตราการจายคาเบ้ียประชุม กําหนดดังน้ี 
 

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนง    คาเบี้ยประคาเบี้ยประคาเบี้ยประคาเบี้ยประชุมชุมชุมชุม((((บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน))))    

----     ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ     
   (คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/ 
   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ) 
----  หัวหนาคณะทํางาน  หัวหนาคณะทํางาน  หัวหนาคณะทํางาน  หัวหนาคณะทํางาน    
   (คณะทํางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย) 

600600600600    

----  เลขานุการ    เลขานุการ    เลขานุการ    เลขานุการ      
   (คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/ 
   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ/คณะทํางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย) 

600600600600    

----  รองประธานกรรมการ และกรรมการ   รองประธานกรรมการ และกรรมการ   รองประธานกรรมการ และกรรมการ   รองประธานกรรมการ และกรรมการ     
   (คณะกรรมการดําเนินการ/คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการเงินกู/ 
   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ) 
-  เหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิเหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิเหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิเหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก และผูชวยเลขานุการก และผูชวยเลขานุการก และผูชวยเลขานุการก และผูชวยเลขานุการ 
   (คณะกรรมการดําเนินการ) 
-  รองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางาน และคณะทํางาน   
   (คณะทํางานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย) 

400400400400    

-     ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ(คณะกรรมการอื่น ๆ) 
-     หัวหนาคณะทํางานหัวหนาคณะทํางานหัวหนาคณะทํางานหัวหนาคณะทํางาน(คณะทํางานอื่น ๆ) 
-  เลขานุการเลขานุการเลขานุการเลขานุการ(คณะกรรมการอื่น ๆ/คณะทํางานอื่น ๆ) 

400400400400    

----        รองประธานกรรมการรองประธานกรรมการรองประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และ และ และ และกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ(คณะกรรมการอื่น ๆ) 
----        รองหัวหนาคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางานรองหัวหนาคณะทํางาน และ และ และ และคณะทํางานคณะทํางานคณะทํางานคณะทํางาน(คณะทํางานอื่น ๆ) 

300300300300    

----        ผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการ    400400400400    
    
    
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกยกเลิกยกเลิกยกเลิก    ประกาศฯ เรื่อง คาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการประกาศฯ เรื่อง คาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการประกาศฯ เรื่อง คาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการประกาศฯ เรื่อง คาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ////คณะทํางานคณะทํางานคณะทํางานคณะทํางาน    
    ของสหกรณ  ฉบับลงวันท่ี ของสหกรณ  ฉบับลงวันท่ี ของสหกรณ  ฉบับลงวันท่ี ของสหกรณ  ฉบับลงวันท่ี 23  23  23  23  เดือนพฤศจิกายน พเดือนพฤศจิกายน พเดือนพฤศจิกายน พเดือนพฤศจิกายน พ....ศศศศ. . . . 2555  2555  2555  2555  ท้ังฉบับ ท้ังฉบับ ท้ังฉบับ ท้ังฉบับ     และและและและกําหนดคาตอบแทนและคาเบ้ียกําหนดคาตอบแทนและคาเบ้ียกําหนดคาตอบแทนและคาเบ้ียกําหนดคาตอบแทนและคาเบ้ีย----    
    ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ////คณะทํางานของสหกรณ  คณะทํางานของสหกรณ  คณะทํางานของสหกรณ  คณะทํางานของสหกรณ  ตามการพิจารณาขอ ตามการพิจารณาขอ ตามการพิจารณาขอ ตามการพิจารณาขอ 1 1 1 1 และขอ และขอ และขอ และขอ 2 2 2 2 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี      
                                                                                                                8888    เดือนธันวาคม พเดือนธันวาคม พเดือนธันวาคม พเดือนธันวาคม พ....ศศศศ....    2559 2559 2559 2559 เปนตนไปเปนตนไปเปนตนไปเปนตนไป    ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    
    

    4444....7777        คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีประจําป คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีประจําป คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีประจําป คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีประจําป 2525252560606060  และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ  และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ  และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ  และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560  เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559  มีมติใหเสนอ 
รายช่ือผูสอบบัญชี จํานวน 3 ราย (มีผูเสนอราคาเปนผูสอบบัญชี 3 ราย) ตอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ เพ่ือเปนผูสอบบัญชี                 
ประจําป 2560  รายละเอียดดังน้ี 
 

รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด    
บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัดบริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัดบริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัดบริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด    

โดย ดรโดย ดรโดย ดรโดย ดร....ศักดิ์ชาย  จันทรเรืองศักดิ์ชาย  จันทรเรืองศักดิ์ชาย  จันทรเรืองศักดิ์ชาย  จันทรเรือง    
เลขทะเบียนที่ 6541    

บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัดบริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัดบริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัดบริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด    
โดย นางยุวดี  มหาศักโดย นางยุวดี  มหาศักโดย นางยุวดี  มหาศักโดย นางยุวดี  มหาศักดิ์พันธดิ์พันธดิ์พันธดิ์พันธ    

เลขทะเบียนท่ี 5617    

นางยุพิน  ฟุงเฟองนางยุพิน  ฟุงเฟองนางยุพิน  ฟุงเฟองนางยุพิน  ฟุงเฟอง    
เลขทะเบียนเลขที่ 8532 

1.1.1.1. การเขาปฏิบัติงาน การเขาปฏิบัติงาน การเขาปฏิบัติงาน การเขาปฏิบัติงาน    
สอบบัญชีสอบบัญชีสอบบัญชีสอบบัญชี    
   � จํานวนคร้ังที่เขา
ตรวจสอบ 
 
   � จํานวนผูชวย    

 
 
- ตรวจสอบปละอยางนอย 2 - 3 คร้ัง  
คร้ังละ 2 - 3 วันทําการ 
 
- ตรวจสอบดวยตนเอง พรอมผูชวย  
  2 - 3 คน ทุกคร้ัง 
- ตรวจสอบบัญชีประจําปใหแลวเสร็จ
ภายใน 5 วันทําการ 

 
 
-  ตรวจสอบอยางนอยปละ 5 คร้ัง  
(รวมการเขาประชุมใหญประจําป)  
คร้ังละไมนอยกวา 2 - 4 วันทําการ 
- ตรวจสอบดวยตนเอง(โดยไมใช
นายหนาหรือตัวแทน) / มอบหมาย 
ใหหัวหนาสายและผูชวย ตรวจสอบ 
คร้ังละ 3 - 5 คน 

 
 
- ตรวจสอบปละ 6 คร้ัง 
 
 
- ตรวจสอบดวยตนเองพรอมผูชวย 
(แตไมมีผูชวยผูสอบบัญชี ซ่ึงมี
คุณสมบัติเปนหัวหนาสายสอบบัญชี
ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด) 
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รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด    
บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัดบริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัดบริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัดบริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด    

โดย ดรโดย ดรโดย ดรโดย ดร....ศักดิ์ชาย  จันทรเรือศักดิ์ชาย  จันทรเรือศักดิ์ชาย  จันทรเรือศักดิ์ชาย  จันทรเรืองงงง    
เลขทะเบียนที่ 6541    

บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัดบริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัดบริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัดบริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด    
โดย นางยุวดี  มหาศักดิ์พันธโดย นางยุวดี  มหาศักดิ์พันธโดย นางยุวดี  มหาศักดิ์พันธโดย นางยุวดี  มหาศักดิ์พันธ    

เลขทะเบียนท่ี 5617    

นางยุพิน  ฟุงเฟองนางยุพิน  ฟุงเฟองนางยุพิน  ฟุงเฟองนางยุพิน  ฟุงเฟอง    
เลขทะเบียนเลขที่ 8532 

2.2.2.2. การจัดทํารายงาน การจัดทํารายงาน การจัดทํารายงาน การจัดทํารายงาน    
ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ    

- รายงานการสอบบัญชีระหวางป  
- จะใหคําแนะนําในดานการบริหาร
การเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร  
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ 
- ยินดีเขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการทุกคร้ัง ตามที่สหกรณ
รองขอ 

- รายงานการสอบบัญชีระหวางป  
- รายงานการสอบบัญชีประจําป 
- ใหคําแนะนําดานการบริหารการเงิน 
การบัญชีตามที่เห็นสมควร 
- เขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการตามที่สหกรณรองขอ 
- วิเคราะหงบการเงิน โดยใชอัตราสวน
ทางการเงินที่กําหนดโดยนายทะเบียน
สหกรณ  
- เขารวมแกปญหากับสหกรณทันที 
หากมีการรองขอเปนกรณีพิเศษ  
จากทางสหกรณ โดยไมคิด
คาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

- รายงานการสอบบัญชีระหวางป  
- รายงานการสอบบัญชีประจําป 
- ใหคําแนะนําในดานการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามที่เห็นสมควร  
- เขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการทุกคร้ัง ตามที่สหกรณ
รองขอ 

3333. . . . วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา    - บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)  
ม.บูรพา 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบ
บัญชี ม.ธรรมศาสตร 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บัญชี
บริหาร) ม.บูรพา 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)  
ม.มหาสารคาม 

- ปริญญาตรี ม.หอการคาไทย 
- ปริญญาโท ม.วลัยลักษณ 

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

4444. . . . ประสบการณฯ และประสบการณฯ และประสบการณฯ และประสบการณฯ และ
รายชื่อสหกรณที่รายชื่อสหกรณที่รายชื่อสหกรณที่รายชื่อสหกรณที่    
เคยตรวจสอบเคยตรวจสอบเคยตรวจสอบเคยตรวจสอบ    

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 
 

- 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 

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 

5. 5. 5. 5. คาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียม    
    
    
    
    จํานวนเงิน    จํานวนเงิน    จํานวนเงิน    จํานวนเงิน    

คิดตามเวลาและแรงงาน โดยรวม           
คาเบี้ยเล้ียงและพาหนะ  และ
คาใชจายในการขอคํายืนยันและ 
สอบทานหนี้ไวแลว  

50505050,000  ,000  ,000  ,000  บาทบาทบาทบาท 

คิดตามเวลาและแรงงาน โดยรวม            
คาเบี้ยเล้ียงและพาหนะไวเรียบรอย
แลว  เวนแต คาใชจายในการขอ
คํายืนยันและสอบทานหนี้        

70707070,000  ,000  ,000  ,000  บาทบาทบาทบาท    

คิดตามเวลาและแรงงาน โดยรวม 
คาเบี้ยเล้ียง พาหนะ และคาที่พัก   
ไวเรียบรอยแลว  เวนแต คาใชจาย 
ในการขอคํายืนยันและสอบทานหนี้     

55555555,000  ,000  ,000  ,000  บาทบาทบาทบาท    
 
                            ขอมูลทางการเงินเบ้ืองตนท่ีเปนเกณฑในการพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณตามคําแนะนํา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑเบ้ืองตนในการพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2556  
 

ที่ทีท่ี่ที่    
คาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียม    

การสอบบัญชีการสอบบัญชีการสอบบัญชีการสอบบัญชี    ((((บาทบาทบาทบาท))))    
จํานวนสมาชิก จํานวนสมาชิก จํานวนสมาชิก จํานวนสมาชิก ((((คนคนคนคน))))    

ทุนดําเนินงานทุนดําเนินงานทุนดําเนินงานทุนดําเนินงาน    
((((ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท))))    

ปริมาณธุรกิจปริมาณธุรกิจปริมาณธุรกิจปริมาณธุรกิจ    
((((ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท))))    

1 30,000 - 50,000 ไมเกิน 1,500 ไมเกิน 1,000 ไมเกิน 1,000 
2 50,001 - 100,000 1,501 - 5,000 1,001 - 4,000 1,001 - 4,000 

ขอมูลสหกรณฯ ประจําปบัญชี 2559 1,119 755.67 603.34 



17 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (7 ธ.ค. 59) 

การพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา               ท่ีประชุมพิจารณาดังน้ี 
1. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีท่ีเปนขอมูลในรายงานกิจการ ดังน้ี 

1.1 บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด โดย ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง จํานวน 50,000 บาท 
1.2 บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด โดย น.ส.ยุวดี มหาศักด์ิพันธ  จํานวน 70,000 บาท   
1.3 นางยุพิน  ฟุงเฟอง  จํานวน 55,000 บาท 

2. ท่ีประชุมเลือก บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด โดย ดร.ศักด์ิชาย จันทรเรือง เปนผูสอบบัญชี 
ภาคเอกชน ดวยคะแนนเสียงขางมาก  และประธานกรรมการขอใหท่ีประชุมคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนสํารองลําดับท่ี 1                   
และสํารองลําดับท่ี 2  โดยท่ีประชุมคัดเลือกดังน้ี 

2.1 นางยุพิน  ฟุงเฟอง  จํานวน 55,000 บาท เปนผูสอบบัญชีภาคเอกชนสํารองลําดับท่ี 1  
2.2 บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด โดย น.ส.ยุวดี มหาศักด์ิพันธ  เปนผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

สํารองลําดับท่ี 2 
 
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    ท่ีท่ีท่ีท่ีประชุมมีมติประชุมมีมติประชุมมีมติประชุมมีมติดังนี้ดังนี้ดังนี้ดังนี้    

1111.... อนุมัติเลือกอนุมัติเลือกอนุมัติเลือกอนุมัติเลือก    บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัดบริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัดบริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัดบริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด    โดย ดรโดย ดรโดย ดรโดย ดร....ศักดิ์ชาย  จันทรเรืองศักดิ์ชาย  จันทรเรืองศักดิ์ชาย  จันทรเรืองศักดิ์ชาย  จันทรเรือง        เลขทะเบียนท่ี เลขทะเบียนท่ี เลขทะเบียนท่ี เลขทะเบียนท่ี 6541654165416541        
เปนผูสอบบัญชีภาคเอกชน เปนผูสอบบัญชีภาคเอกชน เปนผูสอบบัญชีภาคเอกชน เปนผูสอบบัญชีภาคเอกชน สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 30 30 30 กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน 2525252560606060    และกําหนดและกําหนดและกําหนดและกําหนดคาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียม
การสอบการสอบการสอบการสอบบับับับัญชีญชีญชีญชี  จํานวน    จํานวน    จํานวน    จํานวน  50505050,,,,000 000 000 000  บาท บาท บาท บาท        ดวยคะแนนเสียงขางมาก  ดวยคะแนนเสียงขางมาก  ดวยคะแนนเสียงขางมาก  ดวยคะแนนเสียงขางมาก      

2222.... อนุมัติเลือก  อนุมัติเลือก  อนุมัติเลือก  อนุมัติเลือก  คุณยุพิน ฟุงเฟอง คุณยุพิน ฟุงเฟอง คุณยุพิน ฟุงเฟอง คุณยุพิน ฟุงเฟอง     เลขทะเบียนท่ี เลขทะเบียนท่ี เลขทะเบียนท่ี เลขทะเบียนท่ี 8532 8532 8532 8532     เปนผูสอบบัญชีสหกรณฯ สํารองเปนผูสอบบัญชีสหกรณฯ สํารองเปนผูสอบบัญชีสหกรณฯ สํารองเปนผูสอบบัญชีสหกรณฯ สํารองลําดับท่ี ลําดับท่ี ลําดับท่ี ลําดับท่ี 1  1  1  1  
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวน  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวน  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวน  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวน  55555555,,,,000 000 000 000 บาท  บาท  บาท  บาท  ดวยคะแนนเสียงขางมาก  ดวยคะแนนเสียงขางมาก  ดวยคะแนนเสียงขางมาก  ดวยคะแนนเสียงขางมาก  และเลือก และเลือก และเลือก และเลือก                                                                                                             
บริษัท ตรบริษัท ตรบริษัท ตรบริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด โดย นางยุวดี มหาศักดิ์พันธ  เลขทะเบียนท่ี วจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด โดย นางยุวดี มหาศักดิ์พันธ  เลขทะเบียนท่ี วจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด โดย นางยุวดี มหาศักดิ์พันธ  เลขทะเบียนท่ี วจสอบบัญชี เจ อาร ที จํากัด โดย นางยุวดี มหาศักดิ์พันธ  เลขทะเบียนท่ี 5617  5617  5617  5617                                                                                                  
เปนเปนเปนเปนสํารองลําดับท่ี สํารองลําดับท่ี สํารองลําดับท่ี สํารองลําดับท่ี 2 2 2 2 คคคคาธรรมเนียมการาธรรมเนียมการาธรรมเนียมการาธรรมเนียมการสอบบัญชีสอบบัญชีสอบบัญชีสอบบัญชี จํานวน  จํานวน  จํานวน  จํานวน 77770,000 0,000 0,000 0,000 บบบบาท าท าท าท             

    
        4444....8888            การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ    ชุดท่ีชุดท่ีชุดท่ีชุดท่ี 21 ( 21 ( 21 ( 21 (ปปปป 2560) 2560) 2560) 2560)        

สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง                                                                        ดวยคณะกรรมการดําเนินการ (ชุดท่ี 20) จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป จํานวน 8 ตําแหนง                  
ในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (วันพุธท่ี 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559)  ประกอบดวย 

1. อาจารย ดร.อัตนันท เตโชพิศาลวงศ รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
2. นางวรรณพร หริรักษ ผูชวยเหรัญญิก 
3. นายโกสินธุ ศิริรักษ กรรมการ 
4. นายชัยมนัตถ คงทน กรรมการ 
5. นายธมยศ ไกรนรา กรรมการ 
6. วาท่ี ร.ต.นภดล พันธรักษ กรรมการ 
7. นายไพรวัลย เกิดทองมี กรรมการ 
8. นางกาญจุรีย วองไวรัตนกุล เลขานุการ 

                     
  กรรมการดําเนินการดังกลาวขางตนท่ีไมมีสิทธิลงสมัครรับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ 
เน่ืองจากไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการครบ 2 วาระ (4 ป) ติดตอกันตองหยุดพัก 1 ป จึงมีสิทธิสมัครรับการหย่ังเสียง
เพ่ือใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังใหมได ตามความขอ 74 วรรคส่ี แหงขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2554 จํานวน 3 ราย ประกอบดวย 

1. อาจารย ดร.อัตนันท เตโชพิศาลวงศ รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
2. นายโกสินธุ ศิริรักษ กรรมการ 
3. นายธมยศ ไกรนรา กรรมการ 

 
    ท้ังน้ี  มีสมาชิกสมัครเขารับการหย่ังเสียงเลือกต้ังตําแหนงกรรมการดําเนินการ จํานวน 8 คน  
โดยประธานคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเสร็จเรียบรอยแลว  
รายช่ือดังน้ี 
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 เน่ืองดวยตําแหนงกรรมการดําเนินการ มีผูสมัครเขารับการหย่ังเสียงเลือกต้ัง 8 ราย เทากับจํานวนท่ีกําหนด 
คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังไดดําเนินการตามระเบียบฯ วาดวยการหย่ังเสียงเลือกต้ัง พ.ศ. 2555  ขอ 25(2) “กรณีมีผูสมัคร              
รับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการท่ีกําหนดใหหย่ังเสียงเลือกต้ัง ใหลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ัง                
ตามกระบวนการจนเสร็จส้ิน และนําเสนอท่ีประชุมใหญลงมติเลือกต้ังเปนกรรมการ” 
    

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม        ท่ีประชุท่ีประชุท่ีประชุท่ีประชุมมีมติมมีมติมมีมติมมีมติเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการดําเนินการดําเนินการดําเนินการท่ีท่ีท่ีท่ีไดรับการหย่ังเสียงเลือกตั้ง ไดรับการหย่ังเสียงเลือกตั้ง ไดรับการหย่ังเสียงเลือกตั้ง ไดรับการหย่ังเสียงเลือกตั้ง 8888    ลําดับ ลําดับ ลําดับ ลําดับ ดวยคะแนนเสียงเปนดวยคะแนนเสียงเปนดวยคะแนนเสียงเปนดวยคะแนนเสียงเปน    
        เอกฉันท เอกฉันท เอกฉันท เอกฉันท ดังนี้ดังนี้ดังนี้ดังนี้    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

        4444....9999            การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ    ประจําปประจําปประจําปประจําป 25 25 25 2560606060    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด พ.ศ. 2554 กําหนดดังน้ี 

♣ ขอ 101  ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการ  ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  หรือบุคคลภายนอก                   
หรือนิติบุคคล  ผูมีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ  เปนผูตรวจสอบ-
กิจการของสหกรณเปนการประจําป  จํานวนสองคน  หรือหน่ึงนิติบุคคล 

    ท่ีประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณเปน 
ผูตรวจสอบกิจการไมได 

    หลักเกณฑและวิธีการสรรหาใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

      ♣ ขอ 102  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการการดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการการดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการการดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ   

  ♣ ขอ 105  อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการอํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการอํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการอํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ  

          ♣ ขอ 106  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจความรับผิดของผูตรวจสอบกิจความรับผิดของผูตรวจสอบกิจความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการการการการ  
(รายละเอียดตามวาระการประชุมและเปนไปตามขอบังคับสหกรณฯ) 
    
การพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา    ท่ีประชุมพิจารณาดังน้ี 
 1.  สหกรณฯ ตองคัดเลือกสมาชิกเปนผูตรวจสอบกิจการ 2 คน  และขอผูตรวจสอบกิจการสํารองดวย  
เน่ืองจากหากเกิดเหตุการณ เชน ผูตรวจสอบกิจการมีภารกิจ เชน ตองเดินทางไปศึกษาตอ หรืออ่ืน ๆ การตรวจสอบกิจการสหกรณฯ  
จะไดดําเนินการอยางตอเน่ือง 

2.  สมาชิกเสนอช่ือ อาจารยอลิศรา  สระโมฬี  และ  อาจารยสายพิชญ  สัจจวิเศษ  ซึ่งสมาชิกท้ัง 2 ทาน               
รับท่ีจะเปนผูตรวจสอบกิจการ 

3.  สมาชิกเสนอช่ือ นายไพศาล  สาริกา  เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง 

1. นางกาญจุรีย วองไวรัตนกุล หมายเลข 1 
2. อาจารย พญ.พัณณชิตา  รัศมีสุรวุฒิคุณ หมายเลข 2 
3. นายธวัชชัย ประดู หมายเลข 3 
4. ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักด์ิ หมายเลข 4 
5. นางวรรณพร หริรักษ หมายเลข 5 
6. อาจารย ดร.กรัณรัตน ธรรมรักษ หมายเลข 6 
7. วาท่ี ร.ต.นภดล พันธรักษ หมายเลข 7 
8. อาจารยสุผานิต วิเศษสาธร หมายเลข 8 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    ช่ือช่ือช่ือช่ือ----สกุลสกุลสกุลสกุล    
1111    นางกาญจุรียนางกาญจุรียนางกาญจุรียนางกาญจุรีย    วองไวรัตนกุลวองไวรัตนกุลวองไวรัตนกุลวองไวรัตนกุล    
2222    นายธวัชชัยนายธวัชชัยนายธวัชชัยนายธวัชชัย    ประดูประดูประดูประดู    
3333    อาจารย พญอาจารย พญอาจารย พญอาจารย พญ....พัณณชิตา พัณณชิตา พัณณชิตา พัณณชิตา     รัศมีสุรวุฒิคุณรัศมีสุรวุฒิคุณรัศมีสุรวุฒิคุณรัศมีสุรวุฒิคุณ    
4444    ผศผศผศผศ....ดรดรดรดร....โกวิทโกวิทโกวิทโกวิท    กิตติวุฒิศักดิ์กิตติวุฒิศักดิ์กิตติวุฒิศักดิ์กิตติวุฒิศักดิ์    
5555    อาจารย ดรอาจารย ดรอาจารย ดรอาจารย ดร....กรัณรัตนกรัณรัตนกรัณรัตนกรัณรัตน    ธรรมรักษธรรมรักษธรรมรักษธรรมรักษ    
6666    วาท่ี รวาท่ี รวาท่ี รวาท่ี ร....ตตตต....นภดลนภดลนภดลนภดล    พันธรักษพันธรักษพันธรักษพันธรักษ    
7777    นางวรรณพรนางวรรณพรนางวรรณพรนางวรรณพร    หริรักษหริรักษหริรักษหริรักษ    
8888    อาจารยสุผานิตอาจารยสุผานิตอาจารยสุผานิตอาจารยสุผานิต    วิเศษสาธรวิเศษสาธรวิเศษสาธรวิเศษสาธร    
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มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติดังนี้ท่ีประชุมมีมติดังนี้ท่ีประชุมมีมติดังนี้ท่ีประชุมมีมติดังนี้    
1111.... เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง อาจารยอลิศรา  สระโมฬี  และ อาจารยสายพิชญ  สัจจวิเศษ อาจารยอลิศรา  สระโมฬี  และ อาจารยสายพิชญ  สัจจวิเศษ อาจารยอลิศรา  สระโมฬี  และ อาจารยสายพิชญ  สัจจวิเศษ อาจารยอลิศรา  สระโมฬี  และ อาจารยสายพิชญ  สัจจวิเศษ เปนผูตรวจสอบกิจการเปนผูตรวจสอบกิจการเปนผูตรวจสอบกิจการเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ สหกรณฯ สหกรณฯ สหกรณฯ 

ประจําป ประจําป ประจําป ประจําป 2525252560606060    ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท     
2222.... เลือกตั้ง นายไพศาล  สาริเลือกตั้ง นายไพศาล  สาริเลือกตั้ง นายไพศาล  สาริเลือกตั้ง นายไพศาล  สาริกา  เปนผูตรวจสอบกิจการสํารองกา  เปนผูตรวจสอบกิจการสํารองกา  เปนผูตรวจสอบกิจการสํารองกา  เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง     ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติหนาท่ีแทนกรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการหนาท่ีแทนกรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการหนาท่ีแทนกรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการหนาท่ีแทนกรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการ

ตามมติขอ ตามมติขอ ตามมติขอ ตามมติขอ 1  1  1  1  ท้ัง ท้ัง ท้ัง ท้ัง 2 2 2 2 คน ปฏิบัติหนาท่ีไมได  คน ปฏิบัติหนาท่ีไมได  คน ปฏิบัติหนาท่ีไมได  คน ปฏิบัติหนาท่ีไมได  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    
    
ระเบียบวาระท่ี ระเบียบวาระท่ี ระเบียบวาระท่ี ระเบียบวาระท่ี 5555    เรื่องอื่น ๆ เรื่องอื่น ๆ เรื่องอื่น ๆ เรื่องอื่น ๆ     
    การกําหนดอายุการกําหนดอายุการกําหนดอายุการกําหนดอายุ และเงินไดคงเหลือสุทธิของ และเงินไดคงเหลือสุทธิของ และเงินไดคงเหลือสุทธิของ และเงินไดคงเหลือสุทธิของสมาชิกสมาชิกสมาชิกสมาชิกผูคํ้าประกันผูคํ้าประกันผูคํ้าประกันผูคํ้าประกัน    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง    นายณรงค  ปยะกาญจน  เลขทะเบียนสมาชิกท่ี 203 แจงวา สหกรณฯ ไดกําหนดอายุ และเงินไดคงเหลือสุทธิ
ของสมาชิกผูคํ้าประกัน ไมแนใจวาสมาชิกทราบกันหรือไม  และเห็นวาในการดําเนินงานของสหกรณฯ ไดยึดตามหลักธรรมาภิบาล   
และมีวิสัยทัศน คือ สหกรณม่ันคง ดํารงความโปรงใส ใสใจสมาชิก  สหกรณฯ ไมควรทําลายความหวังในการกูเงินของสมาชิก              
เพราะเงินไดคงเหลือสุทธิของสมาชิกก็เหลืออยูประมาณน้ัน และสหกรณฯ ต้ังข้ึนมาเพ่ือชวยเหลือสมาชิก โดยในการกําหนดหลักเกณฑ
ดังกลาว  สหกรณฯ ไมไดสอบถามสมาชิกเลย 
   ประธานกรรมการไดช้ีแจงดังน้ี 

1.   การกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เก่ียวกับเงินกู ตองดูภาพรวมของสมาชิก หลักเกณฑการคํ้าประกัน              
อายุสมาชิก รายไดคงเหลือ  คณะกรรมการดําเนินการ ตองบริหารสหกรณฯ โดยยึดหลักความม่ันคงมาเปนอันดับแรก สําหรับรายได   
ใหความสําคัญรองลงมา 

2.   เม่ือกอนธนาคารออมสิน ไดเปดใหบริการเงินกู ชพค.  พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ไดขอย่ืนกูเปนจํานวนมาก   
สหกรณฯ จึงกําหนดนโยบายเปดใหบริการเงินกูเพ่ือแขงขันกับ ชพค.  ซึ่งสมาชิกจะใชบริการเงินกูหรือไมก็ได  และเม่ือผานไป สหกรณฯ 
ก็ตองคํานึงถึงความม่ันคงของสหกรณฯ  เพราะถาหากมีกรณีท่ีสหกรณฯ ตองฟองรองสมาชิก  ก็ตองฟองรองสมาชิกท้ังผูกูและ              
ผูคํ้าประกัน  และในการฟองรองไมไดแบงจํานวนเงินกู ตามจํานวนผูค้ําประกัน  ตองฟองรองตามจํานวนเงินกูท้ังจํานวน 

3. คณะกรรมการดําเนินการ คํานึงถึงการบริการท่ีดี  ความเหมาะสมตอสมาชิก และหลักการของสหกรณฯ  
เสมอมา  

4. สหกรณฯ ประชาสัมพันธไวในเว็บไซต  และในการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ก็มาจากการทําแผนกลยุทธ  
ซึ่งสหกรณฯ เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น  และถาหากสหกรณฯ สอบถามสมาชิก มีสมาชิกสวนนอยไมเห็นดวยกับ
นโยบายสหกรณฯ  สหกรณฯ ก็ตองคํานึงถึงสมาชิกสวนใหญ  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ ก็ไดผานการเลือกต้ังมาจากสมาชิก  
หลักเกณฑหรือนโยบายบางอยางก็ไมตองผานความคิดเห็นของสมาชิก 
 

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    รับทราบรับทราบรับทราบรับทราบ    
  
  ประธานกรรมการกลาวขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ  เจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณ                               
ผูสอบบัญชีภาคเอกชน  และสมาชิก/สมาชิกสมทบสหกรณ  ทุกทานท่ีเขาประชุม และกลาวปดประชุม 
        
เลิกประชุมเวลาเลิกประชุมเวลาเลิกประชุมเวลาเลิกประชุมเวลา 1 1 1 15555....00000000    นนนน....    
    
             
    
    
    
    
    
    

                                                    
                                                    

                                    

 
(นายนิรันดร  จินดานาค) 

ประธานกรรมการ 
ประธานในท่ีประชุม 

 
(นางกาญจุรีย  วองไวรัตนกุล) 

เลขานุการ 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 


