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บทเฉพาะกาล

ข้อ 119 สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติไม่เปน็ไปตามข้อ 34 และข้อ 52 ตามล าดับ ปัจจุบัน
ยังคงเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบก่อนที่ขอ้บังคับนี้มีผลบังคบัใช้ ให้ถือว่ายังคงมีสมาชิกภาพตามข้อบังคบันี้   
โดยอนุโลม

สมาชิกและสมาชิกสมทบตามวรรคก่อน ที่มีนิติกรรมกับสหกรณ์ ให้นิติกรรมนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นสุดไปตามเงื่อนไขหรือเงือ่นเวลาท่ีตกลงกัน แต่จะท าการใดกอ่ผลผูกพันขึ้นใหม่มิได้

ข้อ 120 นับแต่วันที่ขอ้บังคับนี้ใช้บังคบั ระเบียบ มติ หรือค าสั่งใดซ่ึงสหกรณ์ถอืใช้อยู่ก่อนวันที่ขอ้บังคบั
นี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับขอ้บังคบันี้ ให้ถือใช้ตามระเบียบ มติ หรือค าสั่งนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบ
ขึ้นถือใช้ใหมต่ามข้อบังคับนี้

ลงชื่อ………………………………………………………………ประธานกรรมการ
(นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล)

ลงชื่อ………………………………………………………………เลขานุการ
(นายอนันต์เดช  ศรีราพร)

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม กฎกระทรวง และใหเ้หมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ขอรับรองว่าข้อบังคับสหกรณ์ทัง้ 5 ฉบับ มีข้อความถูกตอ้งตรงกนั

ลงชื่อ………………………………………………………………ประธานกรรมการ
(นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล)

ลงชื่อ………………………………………………………………เลขานุการ
(นายอนันต์เดช  ศรีราพร)

4.8 อนุมัติโอนกองทุนที เกี ยวข้องกับสวัสดิการ (ตามข้อบงัคับเดิม) เข้าบัญชีทุนสวัสดิการ  
หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ท่ีน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2565  (วาระที่ 4.8) พิจารณาก าหนด ข้อ 30 ก าหนดไว้ดังน้ี 
“ข้อ 30 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี  เมื่อสิ้นปีทางบญัชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี       

ที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏวา่สหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
ของก าไรสทุธิ  และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ก าไรสุทธิประจ าปีทีเ่หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปน้ี 
(1)   เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใด         
ด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีน้ัน ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกลา่วมาแล้ว 

(2)   เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชกิตามส่วนธุรกิจที่สมาชกิได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี        
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช าระหน้ีสหกรณ์เกินกว่าหน่ึงคร้ังในปีบัญชีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีน้ัน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่สหกรณ์ก าหนด  

(3)   เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสทุธิ 
(4)   เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรอืนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี

อยู่ในวันส้ินปีน้ัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพือ่จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่าย
ทุนน้ีหากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 

(5)   เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแกส่มาชิกและครอบครัว 
(6)   เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  
(7)   เป็นทุนสาธารณประโยชน์  
(8)   เป็นทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ 
(9)   ก าไรสุทธิส่วนที่เหลอื (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และให้ก าหนดระเบียบส าหรับ 
แต่ละทุนเป็นการเฉพาะ” 

คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  1/2566  เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2565  โอนกองทุนท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการฯ (ตามข้อบังคับเดิม) เข้าบัญชี  
ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั รายละเอียดดังนี้ 

ที  กองทุนที เกี ยวข้องกับสวัสดิการ 
คงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 65 
หมายเหตุ 

1 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 14,192,971.63 เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ 
2 กองทุนสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิก 10,445,608.50 สวัสดิการสมาชิกกรณีเกษียณอายุ หรือออกจากงาน 
3 กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 500,000.00 เพ่ือช่วยเหลือเป็นเงินยืมฯ กรณีสมาชกิในครอบครัวเสียชีวิต 

ทุนสวัสดิการสมาชิก 25,138,580.13 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพจิารณาโอนเงินกองทุนที่เกี่ยวกับสวสัดกิารสมาชิกและครอบครัว          
ได้แก่ 1) กองทุนช่วยเหลือสมาชิก, 2) กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหนจ็สมาชิก และ 3) กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก      
ทั้งจ านวน เข้า “ทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแกส่มาชิกและครอบครัว” ตามข้อบังคบัฉบับใหม่ (ภายหลังจากข้อบังคับ
ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้) 

มติที ประชุม 
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4.9  คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2566  
และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  มีมติให้ 

เสนอรายชื่อผู้สอบบญัชี จ านวน 2 ราย (สหกรณ์น าส่งข้อมูลให้ผูส้อบบัญชีภาคเอกชน 11 ราย มีผูเ้สนอราคาเป็นผู้สอบบญัชี 2 ราย) 
ต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ เพื่อเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2566  รายละเอียดดังนี ้

รายละเอียด 
นางสาวยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์ 

ต าแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5617 

น.ส.สุกานดา อาภาวศิน  
ต าแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7632  
1. การเข้าปฏิบัติงาน
สอบบัญชี 
    จ านวนครั้งท่ีเข้า
ตรวจสอบ 

    จ านวนผู้ช่วย

- ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  และ
มอบหมายให้ผูช้่วยผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี  
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 1-2  วันท าการ  

- ไม่น้อยกว่า 3-5 คน  

- ตรวจสอบด้วยตนเอง และมอบหมายให้ผูช้่วย 
ผูส้อบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง   
ครั้งละไม่น้อยกว่า 1-2  วันท าการ  

- ไม่น้อยกว่า 3-4 คน  
2. การจัดท ารายงาน
ผลการตรวจสอบ 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
- จะให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ี
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  กรณีมีข้อสังเกต
ทางการเงินการบัญชีท่ีส าคัญท่ีพบในระหว่างการตรวจสอบ 
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีจากหน่วยงานราชการ จะด าเนินการตรวจสอบ
เพิ่มเติมตามท่ีได้รับแจ้ง  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกครั้งตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
- จะให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ี
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  กรณีมี
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ            
จะตรวจเพิ่มเติม แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร  
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการทุกครั้งตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

3. ค่าธรรมเนียม

 จ านวนเงิน 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ภารกิจท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายในการขอ
ค ายืนยันยอดและสอบทานหน้ี  

65,000  บาท 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
ภารกิจท่ีนายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก าหนด รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี โดยรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เว้นแต่ 
ค่าใช้จ่ายในการขอค ายืนยันยอดและสอบทานหน้ี  

80,000  บาท 

ทั้งนี้ สหกรณ์มสีินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,077,172,536.95 บาท  และผลการจัดชั้นคณุภาพการควบคุมภายใน                  
อยู่ในระดับ “ดีมาก” (สินทรัพย์ตัง้แต่ 1,000 – 5,000 ล้านบาท นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดผู้ช่วยผูส้อบบัญชี อย่างน้อย 3 คน) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชภีาคเอกชนประจ าปี 2566                                      
และก าหนดค่าธรรมเนยีมการสอบบัญชี 

มติที ประชุม 




