
สหกรณออมทรัพย มศว จำกัด มุงมั่นสูความเปนเลิศ 



1



ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 1

สหกรณ แปลวา การทําดวยกัน 

หมายถึงผนึกกําลังผูทํางานเกี่ยวของกัน

กระทํางานท่ีเกี่ยวของกันนั้น

ใหพรักพรอมกันทุกดาน

และตองกระทํางานนั้นดวยความรู

ความสามารถ ความซื่อสัตย สุจริต 

ดวยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟอเผื่อแผ

แกกันและกันดวย จึงจะเปนสหกรณแท 

ซึ่งมีแตความเจริญกาวหนา 

และอํานวยประโยชนที่พึงประสงค

แตฝายเดียว

วันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2527
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 ๏ ถึงถิ่นโศกถ่ินสุขทุกแหงหน ไมอาจพนสายพระเนตรสังเกตเห็น

สรรพเสียงถวนสรวลช่ืนขื่นลําเค็ญ ไมอาจเรนผานไปไกลพระกรรณ

ทรงสอนความพอดีของชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงหลอเล้ียงม่ัน

ใหรวมคิดรวมทํารวมสัมพันธ สหกรณสรางสรรคชาติกาวไกล

แมยามพระประชวรควรพักผอน เอ้ือพระกรปองกันลูกหว่ันไหว

ภาระหนักจักนานสักปานใด ดวงพระทัยยังมั่นยึดพันธะ

ครองแผนดินโดยธรรมนําทางรัฐ พระดํารัสดํารงทรงสัจจะ

ทุกทองถ่ินสิ้นเข็ญเย็นศิระ เพราะบุญพระบริบารนานนิรันดร ๚๛

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด

(ผศ.จําเริญ แสงดวงแข ประพันธ)
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จํากดั 
 

ที� สอ. มศว 
�/2558 (ว) 
 

    5   มกราคม   ���� 
 

เรื�อง ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว จาํกดั  
 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จาํกดั ไดก้าํหนดวนั

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ���� ในวนัเสาร์ที� �3 มกราคม พ.ศ. ���� ตั6งแต่ เวลา 
3.9: น.   ณ หอ้งฉาย

ภาพยนตร์ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม   มีวาระการประชุม

ดงันี6       

1. ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2557 

3. สมาชิกเขา้ใหม่ ลาออก ระหวา่งปี 2557 

4. ผลการดาํเนินงานระหวา่งปี 2557 

5. เลือกตั6งประธานและกรรมการดาํเนินการแทนกรรมการที�หมดวาระในปี ���D 

6. รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2557 

7. พิจารณา งบดุล งบกาํไรขาดทุน ปี 2557 

8. พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิ ปี 2557 

9. พิจารณาเลือกตั6งผูต้รวจสอบกิจการ ปี 2558      

10. พิจารณาตั6งผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ปี 2558 

11. พิจารณากาํหนดวงเงินซึ�งสหกรณ์อาจกูย้มืได ้ปี 2558    

12. พิจารณาประมาณการรายจ่าย ปี 2558 

13. เรื�องอื�นๆ 
 

จึงเรียนเชิญมา เพื�อเขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว 
 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 
 

        ธาดาศกัดิM  วชิรปรีชาพงษ ์

                 (นายธาดาศกัดิM  วชิรปรีชาพงษ)์ 

               ประธานกรรมการ      
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 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (สอ. มศว) ไดดําเนินกิจการมาจนถึงปจจุบัน 

ครบรอบ 47 ป เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2548 เปนท่ีประจักษวา สหกรณมีความม่ันคง เขมแข็ง เจริญกาวหนา และ

ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องมาตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสมาชิกและสมาชิกสมทบ รวม 10,343 คน 

มีสินทรัพยรวม 12,529.505,487.36 บาท และมีกําไรสุทธิ 369,782,246.09 บาท

 สอ. มศว ไดบริหารจัดการโดยยึดหลักการของสหกรณ มุงใหสมาชิกชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน รูจักประหยัด อดออม เพ่ือใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมท้ังมีการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดวยความซื่อสัตย มุงมั่น ตั้งใจ และเอาใจใส จากคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการใหญ เจาหนาท่ีสหกรณและ

ไดรับความรวมมืออยางดี จากสมาชิกทุกทาน ดังนั้น สอ. มศว จึงไดรับความเช่ือมั่นจากมวลสมาชิก และสหกรณอื่นๆ 

สงผลให สอ. มศว มีผลการดําเนินการในรอบปที่ผานมา ผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ เปนสหกรณระดับ 

“ดีเลิศ” นับเปนปที่หาติดตอกัน จึงขอใหชาว สอ. มศว ทุกทาน รวมกันแสดงความยินดี และภาคภูมิใจในความสําเร็จ

ดังกลาวดวย

สารจากประธานกรรมการสารจากประธานกรรมการ
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ดวยความปรารถนาดี

(นายธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ)

ประธานกรรมการ

 การประชุมใหญสามัญประจําป มีความสําคัญตอสมาชิกทุกคน เพราะคณะกรรมการดําเนินงานจะไดสรุป

ผลการดําเนินงานในรอบป การเสนอโครงการในปตอไป พรอมขออนุมัติ งบประมาณรายจายในปตอไป และเรื่องอื่นๆ 

ตามระเบยีบวาระการประชุม ในโอกาสน้ี สมาชิกจะไดมสีวนรวมโดยการรบัรู รบัทราบ และอนมุตัเิร่ืองตางๆ รวมทัง้ไดซกัถาม

ขอสงสยั และขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตางๆ เพือ่ใหสหกรณใชเปนแนวทางในการพฒันางานสหกรณใหเจรญิยิง่ๆ ขึน้ไป

 ขาพเจาขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ทาน ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ผูจัดการใหญ เจาหนาที่สหกรณ คณะกรรมการ

ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี รวมท้ังผูประสานงานสหกรณที่มีสวนเกื้อหนุนใหการดําเนินกิจการของสหกรณ

มีความม่ันคงเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน โดยเนนคุณภาพชีวิตของสมาชิกเปนสําคัญ

 ทายท่ีสุด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ทุกทานนับถือ จงดลบันดาลใหสมาชิก สอ. มศว 

ทุกคน พรอมครอบครัว จงประสบแตความสุข มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนาน และสมหวังในส่ิงท่ีพึงปรารถนาทุกประการ
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เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1
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รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557

วาระที่ 2
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 
วันเสาร์ที% 25 มกราคม 2557 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลล์รูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภเิษก กรุงเทพมหานคร 
------------------------- 

 
 นายเฉลียว พนัธุ์สีดา ประธานกรรมการ แจ้งในที�ประชมุว่าขณะนี "มีสมาชิกลงชื�อเข้าประชมุ จํานวน 379 คน 

ครบตามข้อบงัคบัแล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2557 

 เปิดประชมุเวลา -./0 น. 

 

วาระที% 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. สมาชิกถึงแก่กรรม ในระหว่างปี 688: มีสมาชิกถึงแก่กรรม 6; ราย และในวนัที� < มกราคม 688; มีสมาชิก

ถึงแก่กรรมอีก / ราย รวมเป็น 6> ราย ตามรายชื�อดงันี " 

(1) นางสริุยา  เมตตาจิต หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(2) นายโสภณ  วงศ์เพ็ญ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(3) นางจารุณี  สงขกลุ  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(4) นางอรุณี  สงัขะสาโรช       หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(5) นางมานี  ทองกมุ  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(6) นายอรรถ  อฐัเมือง  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(7) นางนงลกัษณ์  บญุสิทธิI หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(8) นางนิภา  แนวบญุเนียร หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(9) นายสวุรรณ  หมื�นพนัธ์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(10) นายพยนต์        แสงเดช  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(11) นางสาวเยาวพา  เดชะคปุต์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(12) นางสมหมาย  รอดโพธิIทอง หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(13) นางสาวสมใจ  แปน้ประสิทธิI หนว่ยมหาวิทยาลยั.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(14) นายสมบรูณ์  ชิตพงศ์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(15) นายทองอินทร์  เพชรแหวน หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(16) นางสาวสมพิศ  ประเสริฐชาติ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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(17) นายพิเชฐ  เจริญเกษ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

(18) นายปรีชา  เสือหลง  หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

(19) นายอฌัชา  ก.บวัเกษร หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

(20) นางสาวเหียง  นอบน้อม หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

(21) นางสาวจฬุาลกัษณ์  บารมี  หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

(22) นายแทน่  นิมิตร  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

(23) นายภิญโญ  พฒันิบลูย์ หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

(24) นายมงักร  ประพนัธ์วฒันะ  หน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร 

(25) นายวลัลภ  แชม่มณี  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(26) นางสาวกานดา  ดาระสวสัดิI หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(27) นายสนุทร  ศรีณะพรหม หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(28) นายวลัลภ  ปานพนูทรัพย์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประธานขอเชิญสมาชิกร่วมยืนไว้อาลัย 1 นาที 
 

2. ประธานแจ้งมีผู้ เข้าร่วมประชมุ 4 คน คือ 

1. นายวิทศั  วฒันศกัด์ ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ 

2. นายการุญ ทองโสภิต ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ 

3. นางญาดา ผดงุโภชน์ นกัวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ   

สํานกังานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื "นที� 6 

4. นายนิวตัร คําภา  นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบตัิ  

สํานกังานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื "นที� 6 

3. กรมสง่เสริมสหกรณ์ ได้ดําเนินการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี 2556 ผลการจดัมาตรฐาน  

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั   ผา่นเกณฑ์การประเมินในระดบั ดีเลิศ ซึ�งเป็นปีที� < ที�ได้รับ 

4. เพิ�มหุ้นให้สมาชิกทกุคน ในปีนี "เพิ�มให้คนละ <0 หุ้น เป็นเงิน <00 บาท (ปีที�แล้วให้คนละ T0 หุ้น) จะโอนเข้า

เงินสะสมคา่หุ้นของสมาชิกทกุคนภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 688; 

5. รางวลัที�จะจบัให้แก่สมาชิกที�อยูใ่นที�ประชมุใหญ่ปีนี " มี 50 รางวลั ดงันี " 

5.1 รางวลัเงินสด มี 40 รางวลั ตั "งแต ่500 บาท ถึง 5,000 บาท 

5.2 รางวลับ้านพกัสหกรณ์ที�จงัหวดัระยอง /0 รางวลั 

6. การประชมุใหญ่สามญัประจําปีในปีตอ่ไป สหกรณ์งดจา่ยเงินปันผลเงินเฉลี�ยคืนในวนัประชมุ เพื�อความ

ปลอดภยัในการเตรียมเงิน เนื�องจากมีจํานวนมากและเป็นวนัหยดุ สหกรณ์ต้องเตรียมเงินลว่งหน้า และใน

บางปีจะต้องไปประชมุใหญ่ในตา่งจงัหวดั  
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7. โครงการจดัตั "งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ซึ�งดําเนินการจดทะเบียนเรียบร้อย

แล้วตั "งแตว่นัที� / สิงหาคม 6888 จงึขอเชิญชวนสมาชิกทกุคนที�มีอายไุมเ่กิน :0 ปี ให้สมคัรและบอกตอ่ ๆ กนั 

และในขณะนี "สหกรณ์ให้สมาชิกที�เป็นสมาชิก สสอ.มศว สามารถกู้ เงินสหกรณ์ได้คนละไมเ่กิน 80,000 บาท 

ถึงวนัที� T0 เมษายน 688; 

มต ิ ที%ประชุมรับทราบ 
 

วาระที% 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2556    
รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688: วนัเสาร์ที� 6: มกราคม 688: รายละเอียดอยูห่น้าที� /< – </ 

ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688; สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั  

มต ิ ที%ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 899: วันเสาร์ที% 8: มกราคม 899: 
 
วาระที% 3 สมาชิกเข้าใหม่ลาออกระหว่างปี 2556 
 ประธานแจ้งให้ทราบวา่ ณ สิ "นปี 6888 สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน -,6T0 คน ระหวา่งปี มีสมาชิกเข้าใหม ่

จํานวน ::0 คน มีสมาชิกลาออก จํานวน 6/; คน และมีสมาชิกสมทบ -6 คน  

เมื�อสิ "นปี 688: สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ จํานวน -,;:8 คน 

มต ิ ที%ประชุมรับทราบ 
 

วาระที% 4 ผลการดาํเนินงานระหว่างปี 2556 
 รายละเอียดอยูห่น้าที� <T - <- ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688; วนัเสาร์ที� 68 มกราคม 688; 

ประธานได้รายงานโดยสรุป ดงันี " 

การบริหารงาน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั จดทะเบียนเมื�อวนัที� 6 มกราคม 68// มีสํานกังาน

อยูที่�มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพียงแหง่เดียว ปัจจบุนัสหกรณ์มีสํานกังาน ; แหง่ คือ /. ที�มหาวิทยาลยัศรี 

นครินทรวิโรฒ 6. ที�มหาวิทยาลยับูรพา (จงัหวดัชลบุรี) T. ที�มหาวิทยาลยัทกัษิณ (จงัหวดัสงขลา) <.ที�มหาวิทยาลยั

นเรศวร (จังหวัดพิษณุโลก) 8. ที�มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) :. ที�  มศว องครักษ์ (จังหวัด

นครนายก) และ ;. ที�มหาวิทยาลยัพะเยา (จงัหวดัพะเยา) 

สิ "นปี 2556 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ -,;:8 คน มีทุนเรือนหุ้น <,T/0 ล้านบาท เพิ�มขึ "นจากปีก่อน 

T// ล้านบาท มีเงินรับฝาก 8,><; ล้านบาท เพิ�มขึ "นจากปีก่อน 8// ล้านบาท มีทุนดําเนินงาน //,-;> ล้านบาท 

เพิ�มขึ "นจากปีก่อน ;6; ล้านบาท  

ผลการดําเนินงาน ณ สิ "นปี 2556 มีกําไรสทุธิ TT8,><0,;8T.T0 บาท สหกรณ์ได้จดัสรรกําไรให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็น

เงินปันผล และเงินเฉลี�ยคืน เป็นจํานวนเงิน 282,139,853.50 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ ><.0/ ของกําไรสทุธิ  
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การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ได้พิจารณาจา่ยเงินทนุ

สาธารณประโยชน์ ประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงิน 3,512,387 บาท รายละเอียดดงันี " 

1 สมาชิกถึงแก่กรรม 25 ราย     เป็นจํานวนเงิน    805,000 บาท 

2 คูส่มรส บตุร บิดาหรือมารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม /T> ราย  เป็นจํานวนเงิน    401,500 บาท  

3 สนบัสนนุกิจกรรมของสมาชิกและมหาวิทยาลยั  เป็นจํานวนเงิน     106,880 บาท 

4 ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก จํานวน 761 ทนุ   เป็นจํานวนเงิน 1,071,500 บาท 

5 ทนุบตุรสมาชิกจบปริญญาตรี จํานวน 22 ราย   เป็นจํานวนเงิน      55,000 บาท 

6 สมาชิกประสบสาธารณภยั จํานวน 2 ราย        เป็นจํานวนเงิน      14,000 บาท 

7 สมาชิกทพุพลภาพ จํานวน 1 ราย        เป็นจํานวนเงิน      20,000 บาท 

8 เงินบริจาคหรือเงินชว่ยเหลือทั�วไป    เป็นจํานวนเงิน 1,038,507 บาท  

 
การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเกี%ยวกับสมาชิก เป็นจาํนวนเงนิ 5,763,317.00 บาท รายละเอียดดังนี B 
1. งานมฑุิตาจิตสมาชิกผู้ เกษียณอายรุาชการปี  เป็นจํานวนเงิน   292,067.00 บาท 

2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 24 ราย เป็นจํานวนเงิน 1,830,000,00 บาท 

3. เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลสมาชิก 6;0 ราย เป็นจํานวนเงิน    166,750.00 บาท 

4. เงินบําเหน็จสมาชิก 25 และ 60 จํานวน 226 ราย เป็นจํานวนเงิน 1,549,500.00 บาท 

5. เงินบําเหน็จเกื "อกลู (สมาชิกอาวโุส) /-0 ราย      เป็นจํานวนเงิน 1,925,000.00 บาท 

   

สหกรณ์ที%เข้าเยี%ยมชมกิจการ ในปี 899: มีจาํนวน CC สหกรณ์ 
การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา สหกรณ์ได้ดําเนินการตามที�กําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 
 
จาํนวนสมาชิก ณ วันสิ Bนปี 2556 

1. จํานวนสมาชิก    จํานวน -,:;T คน 

2. จํานวนสมาชิก สมทบ   จํานวน      -6 คน 

3. จํานวนสมาชิกที�มีหนี "กบัสหกรณ์     จํานวน 8,0-0 คน หรือร้อยละ 86./6 

4. จํานวนสมาชิกที�ไมมี่หนี "กบัสหกรณ์ จํานวน <,:;8 คน หรือร้อยละ <;.>> 
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ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีที%แล้ว 
รายการ 2556 2555   เพิ	ม 

  (บาท) (บาท)  ( ลด ) 
1 ทุนเรือนหุน้ที	ชาํระแลว้ 4,310,284,250.00 3,998,992,340.00             311,291,910.00  
2 ทุนสาํรองและทุนอื	น ๆ 458,049,702.20 430,941,977.65               27,107,724.55  
3 เงินสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที	 31,241,050.00 25,796,750.00                 5,444,300.00  
4 เงินรับฝาก 5,874,001,693.04 5,362,250,881.88             511,750,811.16  
5 เงินกูย้มืระหวา่งปี 13,176,000,000.00 12,996,000,000.00             180,000,000.00  
6 เงินกูย้มืคงเหลือ 950,000,000.00 1,130,000,000.00          (180,000,000.00) 
7 ทุนดาํเนินงานทั'งหมด 11,978,593,565.41 11,251,026,474.57             727,567,090.84  
8 เงินใหกู้ร้ะหวา่งปี         
         สมาชิก 2,346,226,470.00 2,060,365,659.00             285,860,811.00  
         สหกรณ์อื	น 3,627,000,000.00 4,524,300,000.00          (897,300,000.00) 
9 เงินใหกู้ค้งเหลือ         
         สมาชิก 3,136,845,196.40 2,602,119,443.54             534,725,752.86  
         สหกรณ์อื	น 4,585,399,590.25 3,962,009,886.69             623,389,703.56  
10 กาํไรสุทธิ 335,840,753.30 284,450,750.30               51,390,003.00  

 
มต ิ ที%ประชุมรับทราบ 
  

วาระที% 9 เลือกตั Bงประธานกรรมการและกรรมการดาํเนินการ แทนกรรมการดาํเนินการที%ครบวาระ 

ประธานแจ้งผลการสรรหากรรมการดําเนินการ จํานวน ; คน แทนกรรมการดําเนินการที�หมดวาระในปี 688: คือ 

1. นายเสถียร  อกัษรช ู   หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นายธาดาศกัดิI วชิรปรีชาพงษ์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นางพนอ  อศัวรุจานนท์      หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

4. นายพิชิตร  มีพจนา   หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

5. นายรุ่งรัตน์  พระนาค  หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 

6. นายวิทยา  อรรถโยโค  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

7. นางพิทยาภรณ์   ดํารงกลุรัตน์  หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

ประธานขอมตทีิ�ประชมุเลือกตั "งกรรมการดําเนินการที�ได้รับการสรรหามาทั "ง ; คน เป็นกรรมการดําเนินการ 

มต ิ ที%ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกตั Bงกรรมการดาํเนินการทั Bง G คน   
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ประธานแจ้งวา่ คณะกรรมการที�ยงัอยูใ่นวาระและที�ได้รับการสรรหาใหม ่ได้ประชมุเมื�อวนัที� 66 ธนัวาคม 

688: เพื�อเลือกระหวา่งกนัเองเป็นประธานกรรมการ ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดําเนินการ และการสรรหา 

พ.ศ. 6886 และมีมตใิห้เสนอ นายธาดาศักดิH วชิรปรีชาพงษ์ เป็นประธานกรรมการ 

มต ิ ที%ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกตั BงนายธาดาศักดิH วชิรปรีชาพงษ์ เป็นประธานกรรมการ 

 
วาระที% : รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2556  

รายละเอียดอยูห่น้าที� 86 - 8: ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688; วนัเสาร์ที� 68 มกราคม 688; 
นายวิทศั   วฒันศกัดิI ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รายงานสรุปผลการตรวจสอบดงันี " 

ผลการตรวจสอบ    

1. การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  และข้อบงัคบัของสหกรณ์  สามารถ

บริหารงานให้บงัเกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอยา่งทั�วถึง  

2. ด้านการเงนิ 

การรับ – จา่ย และเก็บรักษาเงิน ได้ปฏิบตัติามระเบียบวา่ด้วยการรับ – จา่ยและเก็บรักษาเงินที�สหกรณ์กําหนดไว้

อยา่งสมํ�าเสมอ เว้นแตใ่นกรณีที�ธนาคารหยดุทําการ  จงึจําเป็นต้องเบกิเงินสํารองไว้บริการสมาชิกเกินกวา่วงเงิน

ที�กําหนดไว้ ซึ�งผู้ รับผิดชอบได้จดัทํารายงานเสนอกรรมการเพื�อทราบทกุครั "ง 

        เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื�น  คงเหลือ ณ วนัสิ "นปี มียอดถกูต้องตรงตามบญัชี  ตรง

ตามสมดุคูฝ่ากธนาคารและใบแจ้งยอดของธนาคาร 

3. ด้านบัญชี                                                                                            
สหกรณ์บนัทกึบญัชีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ�งพฒันาโดย บริษัทไอโซแคร์ จํากดั  การบนัทกึบญัชีของ

สหกรณ์เรียบร้อย เป็นปัจจบุนั  มีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชีครบถ้วนสมบรูณ์ 

4. ด้านเงนิลงทุน  สหกรณ์ได้นําเงินไปลงทนุทั "งสิ "นจํานวน  T,T/T,//-,</>./>  บาท  จําแนกได้ดงันี " 

(1) หุ้นกู้      จํานวนเงิน 6,6>0,T--,</>./> บาท 

(2) พนัธบตัร    จํานวนเงิน             6T:,000,000.00 บาท 

(3) ถือหุ้นกบัสหกรณ์และบริษัทฯ  จํานวนเงิน             /8:,;60,000.00 บาท 

(4) ลงทนุหลกัทรัพย์(บริหารจดัการ) จํานวนเงิน             :<0,000,000.00 บาท 

การลงทนุเป็นไปตามกฎหมาย   ข้อบงัคบั   ระเบียบ  และมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการดําเนินการ 

5. ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกทั "งสิ "น จํานวน  6,T<:,66:,<;0.00   บาท  จําแนกได้ดงันี "  

(1) เงินกู้ฉกุเฉิน <,-<T สญัญา จํานวนเงิน    6T:,>6;,<;0.00 บาท 

(2)  เงินกู้สามญั T,:;0 สญัญา จํานวนเงิน        /,>:;,>T-,800.00 บาท 
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(3) เงินกู้พิเศษ    /;; สญัญา จํานวนเงิน    6</,88-,800.00 บาท                 

สิ "นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือทั "งสิ "น  T,/T:,><8,/-:.<0 บาท   

 การให้เงินกู้ เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ลกูหนี "แตล่ะรายมีหลกัฐานการเป็นหนี "และการคํ "า

ประกนัครบถ้วน 

6. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื%น 
 ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื�นจํานวน  T,:6;,000,000.00 บาท คงเหลือวนัสิ "นปี  จํานวน  

<,8>8,T--,8-0.68  บาท 

 การให้เงินกู้ เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้สหกรณ์อื�นกู้ ยืมเงิน และมติคณะกรรมการดําเนินการ  การสง่ชําระ

เงินกู้ เป็นไปตามงวดที�กําหนดไว้ 

7. ด้านการกู้ยืม 
 ยอดยกมาต้นปี จํานวน  /,/T0,000,000.00 บาท  กู้ ระหวา่งปี จํานวน  /6,--:,000,000.00 บาท สง่ชําระคืน

ระหวา่งปี จํานวน /T,/;:,000,000.00  บาท  คงเหลือสิ "นปี -80,000,000.00 บาท การกู้ ยืมเป็นไปตามข้อบงัคบัของ

สหกรณ์  และตามที�คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

8. ด้านเงนิรับฝาก 

 ระหวา่งปีสหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก ; ประเภท รวมทั "งสิ "นเป็นจํานวนเงิน /0,6;<,60/,-T>./0 บาท 

       การรับฝากและจา่ยคืนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการรับฝากเงินที�สหกรณ์กําหนดไว้ 

9. ด้านทุนเรือนหุ้น และสมาชิก 
 ระหวา่งปีสมาชิกถือหุ้นเพิ�ม จํานวน  388,284,110.00  บาท และจา่ยคืนคา่หุ้น จํานวน ;:,--6,600.00 บาท   

ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วนัสิ "นปี  <,T/0,6><,680.00  บาท  

 การเพิ�มหุ้นและการจ่ายคืนคา่หุ้นเป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการถือหุ้น และมติที�ประชมุคณะกรรมการดําเนินการ 

ระหวา่งปีสมาชิกเพิ�มขึ "น ::0 คน ลดลง 6/; คน ณ วนัสิ "นปีสมาชิก -,:;T คนและสมาชิกสมทบ -6 คน 

10. ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื%น ๆ    มีรายการเคลื�อนไหวดงันี "  

 รายการ            ต้นปี เพิ�มระหวา่งปี ลดระหวา่งปี คงเหลือสิ "นปี 

ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 6:,-/>,T00.>/    /00,000.00                  -             6;,0/>,T00.>/ 

ทนุสาธารณประโยชน์                       >,::<,T:6.68 /,80;,8<6.00 T,8/6,T>;.00         :,:8-,8/;.68 

ทนุสะสมจดัให้มีสาํนกังาน               6<,8</,000.00      80,000.00  -       6<,8-/,000.00 

ทนุสาธารณประโยชน์,เงินบําเหน็จหุ้น /T,-;0,>-;.6:      80,000.00    60<,:/;.80 /T,>/:,6;-.;: 

   รวม                   ;<,0-<,8:0.T6 /,;0;,8<6.00 T,;/;,00<.80    ;6,0>8,0-;.>6      

 การเพิ�มขึ "นและลดลง  เป็นไปตามระเบียบและมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการดําเนินการ  การอนมุตักิารใช้จา่ย

เงินทนุเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที�กําหนดไว้ในระเบียบ  
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11. ด้านรายจ่าย 

 ในระหวา่งปี  รายจา่ยตา่ง ๆ ได้จา่ยไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบด้วยเหตผุลการจา่ยเป็นไปตามระเบียบ  

มตทีิ�ประชมุใหญ่และมตขิองคณะกรรมการดําเนินการ  และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณที�ได้รับอนมุตัไิว้              

สมาชิกถาม  
นายปรากรม  ประยูรรัตน์  เลขที%สมาชิก MMCNCG หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ฝ่ายตรวจสอบเคยบอกวา่การให้เงินกู้กบัสหกรณ์อื�น เรามีหลกัฐานอะไรที�ไว้ใจได้ เชน่ สหกรณ์การเกษตร เขา

ดําเนินกิจการได้ดีหรือไม ่เอารายงานประจําเดือนมาดหูรือไม่ จะมีปัญหาภายหลงัหรือไม่  

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 การลงทนุให้สหกรณ์อื�นกู้ ยืม คณะกรรมการนําข้อมลูมาประกอบการพิจารณา ได้ตรวจสอบการรับชําระหนี "

ของสหกรณ์อื�น หากผิดนดัจะต้องจา่ยคา่ปรับ  ผู้ตรวจสอบได้ตรวจทกุใบเสร็จรับเงินของการรับชําระหนี " 

ผู้จัดการสหกรณ์  
 การให้สหกรณ์อื�นกู้ เงิน คณะกรรมการจะพิจารณางบการเงิน งบดลุ งบกําไรขาดทนุ ของสหกรณ์ผู้ขอกู้ เงิน 

และดกูระแสเงินเข้าออก ดกํูาลงัที�จะสง่ชําระคืน ซึ�งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ก็มี

ระเบียบที�กําหนดไว้ในการพิจารณาให้สหกรณ์อื�นกู้ เงิน อีกทั "งหนี "ที�สหกรณ์อื�นนั "นก่อภาระผกูพนัรวมกนัแล้วต้องไม่

เกินที�นายทะเบียนสหกรณ์อนมุตั ิกําหนดเวลาสง่ชําระคืน ตั "งแต ่/ – > ปี สําหรับสหกรณ์การเกษตร จะต้องมี

อสงัหาริมทรัพย์ และรวมถึงสิ�งก่อสร้าง เชน่ สํานกังาน โรงสีข้าว ปั[มนํ "ามนั ทํานิตกิรรมจดจํานองเป็นประกนัเงินกู้ ด้วย 
นายวิจิตร  อักษรชู เลขที%สมาชิก MMCONP หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 หุ้นกู้ มีอตัราเสี�ยงสงูกว่าหุ้นปกต ิเรามีที�ปรึกษาทางด้านการลงทนุหรือไม ่หรือเราพิจารณาเอง การที�บริษัท

ระดมทนุ หากเขาขาดทนุ เราก็ขาดทนุด้วย อยากทราบว่าเรามีที�ปรึกษาที�นา่เชื�อถือหรือเปลา่ 

ผู้จัดการสหกรณ์  
 หุ้นกู้ มีอตัราเสี�ยงน้อยกวา่หุ้นสามญั คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติ ได้กําหนดอนัดบัความ

นา่เชื�อถือของหุ้นกู้ ที�สหกรณ์จะซื "อได้ จะต้องอยูใ่นระดบั A- ขึ "นไป ซึ�งกําหนดโดย บริษัท ทริส เรตติ "ง (ประเทศไทย) 

จํากดั และบริษัท ฟิทซ์ เรทติ "งส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

นายอุเทพ ภาสุระ เลขที%สมาชิก MMQQM: หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา   
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื�น ในการหาลกูค้าเราไปหาเองหรือไม ่หลกัในการคดัเลือกมีการแบง่ประเภทของ

ลกูค้าเหล่านั "นหรือไม ่และอตัราดอกเบี "ยเท่าใด 

ผู้จัดการสหกรณ์ 
 สหกรณ์ไมเ่คยไปหาลกูค้า เพราะไมมี่นโยบายและคิดวา่สามารถทํากําไรด้านอื�นได้ มีแตล่กูค้ามาพบหรือ

ปรึกษาแล้วสง่เรื�องขอกู้ เงินเข้ามา คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้เงินกู้ประมาณเดือนละ /00 - /80 ล้าน

บาท เท่าที�มีเงินหมนุเวียนของสหกรณ์อื�นคืนมา ส่วนดอกเบี "ยคิดในอตัราร้อยละ 8.68 ตอ่ปี เพราะเป็นอตัราดอกเบี "ยที�

ทกุสหกรณ์ที�ให้เงินกู้ ใช้ในอตัราเดียวกนั เพื�อมิให้เกิดการแขง่ขนัในระหวา่งสหกรณ์เอง และไมมี่เงินเฉลี�ยคืน 

มต ิ ที%ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการตามรายงานที%เสนอ 
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วาระที% G พจิารณา งบดุล งบกาํไรขาดทุน ปี 2556 

รายละเอียดอยูห่น้าที� 8; - ;T ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688; วนัเสาร์ที� 68 มกราคม 688; 
นายการุญ ทองโสภิต  ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั รายงานผลการ

สอบบญัชี สําหรับปีทางบญัชีสิ "นสดุวนัที� T/ ธนัวาคม 688: ดงันี " 

งบดุล 
ณ  วันที% 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 

     ปี  2556  ปี  2555 
    หมายเหต ุ บาท  บาท 
   สินทรัพย์     

 สินทรัพย์หมุนเวียน     

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 524,255,874.12  511,157,434.51 

  เงินฝากสหกรณ์อื�น 3 350,857,633.29  539,000,100.00 

  เงินลงทนุระยะสั "น 4 586,225,615.98  282,000,000.00 

  เงินให้กู้ ยืมระยะสั "น 5 1,488,410,667.81  1,358,892,349.00 

  ลกูหนี " - สทุธิ 6 804,137.72  608,140.86 

  ดอกเบี "ยเงินให้กู้ ค้างรับ   3,676,926.65  2,737,156.02 

  สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 7 29,557,945.11  35,291,836.07 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,983,788,800.68  2,729,687,016.46 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  เงินลงทนุระยะยาว 4 2,726,893,802.20  3,280,617,365.30 

  เงินให้กู้ ยืมระยะยาว  5 6,244,338,457.06  5,215,092,179.94 

  ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 8 22,069,551.45  24,385,272.94 

  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  134,392.00  0.00 

  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น 9 1,368,562.02  1,244,639.93 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  8,994,804,764.73  8,521,339,458.11 
   รวมสินทรัพย์  11,978,593,565.41  11,251,026,474.57 
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   หนี Bสินและทุนของสหกรณ์     
 หนี Bสินหมุนเวียน     

  

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะ

สั "น 10 950,000,000.00  1,130,000,000.00 

  เงินรับฝาก 11 5,874,001,693.04  5,362,250,881.88 

  หนี "สินหมนุเวียนอื�น 12 6,451,432.37  6,312,300.24 

   รวมหนี Bสินหมุนเวียน  6,830,453,125.41  6,498,563,182.12 
 หนี Bสินไม่หมุนเวียน     

  หนี "สินไมห่มนุเวียนอื�น 13 43,965,734.50  38,078,224.50 

   รวมหนี Bสินไม่หมุนเวียน  43,965,734.50  38,078,224.50 
   รวมหนี Bสิน  6,874,418,859.91  6,536,641,406.62 
 ทุนของสหกรณ์       

  ทนุเรือนหุ้น (มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท)     

      หุ้นที�ชําระเตม็มลูคา่แล้ว  4,310,284,250.00  3,998,992,340.00 

  ทนุสํารอง  385,964,604.38  356,847,417.33 

  ทนุสะสมตามข้อบงัคบั  ระเบียบและอื�น  ๆ     14 72,085,097.82  74,094,560.32 

  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิประจําปี  335,840,753.30  284,450,750.30 

   รวมทุนของสหกรณ์  5,104,174,705.50  4,714,385,067.95 
   รวมหนี Bสินและทุนของสหกรณ์  11,978,593,565.41  11,251,026,474.57 

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี "    

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ Bนสุดวันที%  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 
          ปี  2556         ปี  2555 
   บาท  %  บาท  % 
รายได้ดอกเบี "ยและผลตอบแทนจากเงินลงทนุ        

 ดอกเบี "ยรับเงินให้กู้  394,356,222.07    66.90   289,143,165.10    57.73  

 ดอกเบี "ยรับเงินฝาก 31,342,745.34      5.32   45,058,753.54      9.00  

 ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 163,781,162.39    27.78   166,633,437.34    33.27  

  รวมรายได้ดอกเบี "ยและผลตอบแทนจากเงินลงทนุ  589,480,129.80   100.00   500,835,355.98   100.00  
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คา่ใช้จ่ายดอกเบี "ยและเงินลงทนุ        

 ดอกเบี "ยจ่ายเงินรับฝาก 180,748,811.11  30.66   150,005,141.00    29.95  

 ดอกเบี "ยจ่ายเงินกู้ ยืม 32,290,283.77  5.48   33,216,359.93      6.63  

  รวมคา่ใช้จ่ายดอกเบี "ยและเงินลงทนุ  213,039,094.88     36.14    183,221,500.93     36.58  

  

รายได้ดอกเบี "ยและผลตอบแทนจากเงินลงทนุ

สทุธิ 

  

376,441,034.92   

    

63.86   

  

317,613,855.05   

    

63.42  

หกั หนี "สงสยัจะสญูและหนึ "สญู         

  หนี "สงสยัจะสญู - ลกูหนี " 0.00  0.00   618,984.86      0.12  

  

รายได้ดอกเบี "ยและผลตอบแทนจากเงินลงทนุ

สทุธิ  376,441,034.92     63.86    316,994,870.19     63.29  

บวก  รายได้อื�น        

 รายได้คา่บํารุงห้องพกั - บ้านพกั 2,719,104.00  0.46   2,575,195.00      0.51  

 รายได้เบ็ดเตลด็ 1,097,058.16  0.19   719,806.23      0.14  

 คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 71,000.00  0.01   80,600.00      0.02  

 กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 0.00  0.00   1,236,000.00      0.25  

  รวมรายได้อื�น      3,887,162.16       0.66        4,611,601.23       0.92  

หกั  คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน        

 คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัเจ้าหน้าที�        

  เงินเดือน 15,057,865.00  2.55   13,331,204.00      2.66  

  คา่ลว่งเวลา 132,240.00  0.02   101,390.00      0.02  

  คา่ใช้จ่ายเจ้าหน้าที� 1,198,771.75  0.20   1,048,295.50      0.21  

  เงินประกนัสงัคม 250,221.80  0.04   204,767.00      0.04  

  บําเหน็จเจ้าหน้าที� 5,444,300.00  0.92   2,352,210.00      0.47  

  เงินประจําตําแหน่ง 706,000.00      0.12   648,000.00      0.13  

  เงินสมทบกองทนุสํารองเลี "ยงชีพ 433,235.00      0.07   387,960.00      0.08  

  คา่เช่าที�พกัรายเดือน 45,000.00      0.01   27,500.00      0.01  

  คา่เสื�อมราคา      2,671,892.50       0.45        2,661,788.94       0.53  

  คา่ซอ่มแซมปรับปรุงสํานกังาน         556,777.91       0.09           438,704.94       0.09  

 คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์             

  คา่ซอ่มแซมของใช้สํานกังาน         115,031.62       0.02           183,153.87       0.04  
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  คา่ซอ่มบํารุงยานพาหนะ           31,616.51       0.01             28,400.56       0.01  

  คา่เบี "ยประกนัจ่าย         875,505.37       0.15           838,555.27       0.17  

  คา่บริการรายปี         424,085.28       0.07           466,331.96       0.09  

  คา่ตอบแทนเหมาทําความสะอาด           13,500.00   0.00             14,000.00       0.00  

  ซอฟแวร์ตดัจ่าย 33,598.00       0.01   2,782.00       0.00  

  คา่ไฟฟ้า-นํ "าประปา-โทรศพัท์         963,175.74       0.16           892,600.90       0.18  

  คา่นํ "ามนัรถยนต์         130,327.80       0.02           134,424.00       0.03  

  คา่เช่าสํานกังานสหกรณ์         431,500.00       0.07           354,720.00       0.07  

  คา่ภาษีที�ดิน                  32.52   0.00                    52.52       0.00  

  คา่ภาษีรถยนต์             1,900.00   0.00               1,900.00       0.00  

  คา่ป้องกนัไวรัสในคอมพิวเตอร์           21,400.00   0.00             22,684.00       0.01  

  คา่เช่าสายอินเทอร์เน็ตเพื�อเชื�อมสาขา           55,688.87       0.01             53,220.84       0.01  

 คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัสมาชิก        

  คา่ใช้จ่ายสมาชิก      5,763,317.00   0.98        4,315,271.20       0.86  

  คา่ใช้จ่ายในการศกึษาอบรม      1,025,889.00   0.17        1,189,151.00       0.24  

 คา่ใช้จ่ายดําเนินงานอื�น         

  คา่สนบัสนนุกิจการมหาวิทยาลยั         588,900.00   0.10           529,800.00       0.11  

  คา่ตอบแทนกรรมการประจําสาํนกังาน         362,400.00   0.06           360,900.00       0.07  

  คา่เบี "ยประชมุ         325,600.00   0.06           312,800.00       0.06  

  คา่รับรอง         147,740.50   0.03           278,653.82       0.06  

  คา่พาหนะเบี "ยเลี "ยง      1,110,854.59   0.19           969,139.39       0.19  

  คา่ลงทะเบียนสมัมนา           43,200.00   0.01             19,700.00       0.00  

  คา่ของใช้สํานกังาน         246,039.94   0.04           206,263.44       0.04  

  คา่ธรรมเนียมไปรษณีย์/ธนาคาร         303,392.00   0.05           334,279.90       0.07  

  รายจ่ายอื�น         335,215.50   0.06           160,423.50       0.03  

  คา่ตอบแทนผู้ เก็บเงินประจําหน่วย         271,420.50       0.05           258,750.00       0.05  

  คา่ใช้จ่ายวนัประชมุใหญ่      3,275,896.00       0.56        2,821,157.00      0.56  

  คา่ตรวจสอบกิจการ         192,000.00       0.03           192,000.00       0.04  

  คา่สอบบญัชี         240,000.00       0.04           220,000.00       0.04  

  คา่ใช้จ่ายดําเนินคดี 6,065.00   0.00   41,937.00       0.01  



ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 27

สมาชิกถาม 
นายปรากรม  ประยูรรัตน์  เลขที%สมาชิก MMCNCG หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ทนุสํารอง ถ้ามีมาก ๆ จะเป็นความมั�นคงของสหกรณ์คิดวา่ทําดีได้ดี 

นายอุเทพ ภาสุระ เลขที%สมาชิก MMQQM: หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา   
 เงินฝากสหกรณ์อื�น ที�เราฝากไว้กบัสหกรณ์เครดติยเูนี�ยนแหง่หนึ�ง อยากทราบวา่ครบกําหนด เมื�อไหร่ หาก

ครบกําหนดแล้วเราจะถอนหรือไมเ่พราะทราบมีปัญหาสภาพคลอ่งและเสนอว่าให้นําเงินยอดนี "ไปลงทนุอยา่งอื�น 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 
 สหกรณ์เครดิตยเูนี�ยนคลองจั�น มีหลายสหกรณ์ฝากเงินของ สอ. มศว ไมไ่ด้ไปฝาก เมื�อ 6 ปี ที�ผา่นมามีผู้ถอน

รายใหญ่แล้วเงินไมพ่อ กรมสง่เสริมขอให้ มศว ชว่ยเหลือ 60 ล้านบาท เพราะเงินถอนเป็นเรื�องสําคญั สว่นดอกเบี "ยได้

ตลอดทั "งที�หลายแหง่ดอกเบี "ยขาดหรือไมไ่ด้รับมา ;-> เดือน ขอเรียนสมาชิกได้มั�นใจว่าอยา่งไรก็เป็นสหกรณ์ และ

สหกรณ์สว่นใหญ่มีสมาชิกกู้  ถ้าสมาชิกยงัสง่อยูเ่งินหมนุเวียนก็จะเกิด ถึงแม้จะมีวา่ผู้บริหารไปกู้สว่นตวั แตโ่ดยระบบ

จากเงินที�เขามีอยูห่ลายหมื�นล้านบาท มนัเดนิได้ถ้าไมส่ะดดุตรงไหน ชว่งระหว่างการมีปัญหา ระหวา่ง ประธานเก่า+

ใหม ่ทําให้สมาชิกไมส่ง่ ชว่งแรกขาดสง่ :0 % ไมเ่หมือนสหกรณ์ออมทรัพย์ที�หกั ณ ที�จา่ย แตข่องเครดิตยเูนี�ยนเขา 

ใช้ความซื�อสตัย์ โดยให้มาสง่เอง แตใ่นชว่งที�มีปัญหาสมาชิก ชะลอดทูา่ที เพื�อจะเบี "ยวได้มนัจงึสะดดุ ตอนที�มี

กรรมการเฉพาะกิจ ที�เริ�มกลบัมา ซึ�งกําลงัจะเรียกสมาชิกมาคยุทกุคนรุมถอนเงิน เงินที�ได้มาแตล่ะเดือนมาจา่ยเงิน

ถอน พอสมาชิกกู้ ไมไ่ด้จะยิ�งไปกนัใหญ่สว่นของ สอ. มศว ไมมี่ปัญหา และประธานคนเก่าที�มีปัญหาก็เป็นประธาน

  คา่เครื�องเขียนแบบพิมพ์         284,625.30       0.05           223,886.22       0.04  

  คา่ใช้จ่ายห้องพกั-บ้านพกั         106,157.00       0.02           108,610.85       0.02  

  คา่ตรวจสอบหลกัทรัพย์คํ "าประกนั         100,100.00       0.02           110,600.00       0.02  

  คา่หนงัสือวารสาร/หนงัสือพิมพ์           51,120.00       0.01             39,205.00       0.01  

  คา่ตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์           36,000.00       0.01             36,000.00       0.01  

  คา่จดัพิมพ์ข่าวสหกรณ์และระเบียบข้อบงัคบั         168,953.00       0.03           174,089.00       0.03  

  คา่ชดุกรรมการ           12,500.00   0.00             45,000.00       0.01  

  คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็             2,403.00   0.00               2,432.50       0.00  

  คา่ใช้จ่ายประชาสมัพนัธ์           11,025.00   0.00             11,025.00       0.00  

  คา่ที�ปรึกษากฏหมาย,คอมพิวเตอร์           35,000.00       0.01   0.00  0.00 

  หนี "สงสยัจะสญู-ลกูหนี "ตามคําพิพากษา       (650,902.06)    (0.11)  0.00  0.00 

  หนี "สญู-ลกูหนี "ตามคําพิพากษา         498,866.84       0.08   0.00  0.00 

  รวมคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน    44,487,443.78       7.55      37,155,721.12       7.42  

  กําไร (ขาดทนุ)สทุธิ  335,840,753.30     56.97   284,450,750.30     56.79  
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สหประกนัชีวิตด้วย มีกิจการที�ใหญ่กวา่นี " แตบ่งัเอิญ  DSI  สั�งปลดโดยไมศ่กึษาระบบสหกรณ์ยิ�งทําให้สะดดุ แต่

ตอนนี "มีแผนพื "นฟปูระมาณ /0 ปี ปีแรกจะได้จาก ธกส. ขอจะเริ�มทยอย ยืนยนัว่าเราได้ดอกเบี "ยทกุเดือน เงิน 60 ล้าน

บาท ไมย่อมให้เสียหายแนน่อน ถ้าพื "นฟดีูแล้ว อย่างไรก็ต้องรีบถอนออก 

นายอุเทพ ภาสุระ เลขที%สมาชิก MMQQM: หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา   
 บริษัทสหประกนัชีวิต ปัจจบุนัเหลือ ราคา <./-  บาท คิดวา่ สอ. จะถือไป เรื�อย ๆ จนกวา่จะฟื"นหรือหายไป

เลย อยากทราบมีแผนจะทําอยา่งไร 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 
 บริษัทสหประกนัชีวิต จดทะเบียนรูปของบริษัท ขณะนี "เพิ�มทนุเป็น 6,000 ล้านบาท แตร่ะดมเงินยงัไมถ่ึง ถ้า

เขาขายบริษัทเนื�องจากกรมการประกนัภยัไมรั่บจดทะเบียนเพิ�มแตมี่คนอยากจดทะเบียน ถ้าจะขาย T,000 ล้านบาท

ขายได้แน่ ถ้าขายได้กําไรเราจะได้คืนเพราะถือหุ้นอยู ่การดําเนินกิจการตอนนี "มีกําไรเพิ�มขึ "น เรื�อย ๆ เนื�องจากก่อน

หน้านี " ก็เปิดขายให้เอกชนทั�วไป ถ้าขายมีกําไรแน ่แตก่รมการประกนัภยัมีกฎ เวลามีผู้ เสียชีวิตต้องมีจา่ย ของเก่าที�ทํา

มาขาดทนุ พอมีกําไรต้องไปชดเชยก่อน คดิวา่ไมเ่สี�ยงแตถ้่าขาย สอ. มีกําไรทนัที 

มต ิ ที%ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบดุลและงบการเงนิตามรายงานที%เสนอ 
 

วาระที% P พจิารณาจัดสรรกาํไรสุทธิ ปี 2556  
รายละเอียดอยูห่น้าที� ;< ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688; วนัเสาร์ที� 68 มกราคม 688; 
สหกรณ์มีกําไรสทุธิประมาณ TT8.>< ล้านบาท ได้จดัสรรกําไร ที�เป็นไปตามข้อบงัคบั คือ ทนุสํารอง T-.</  

ล้านบาท เงินปันผลให้แก่สมาชิกในอตัราร้อยละ :.00 คิดเป็นจํานวนเงิน 6<;.0/ ล้านบาท และเงินเฉลี�ยคืนให้แก่

สมาชิกที�กู้ ยืมเงินในอตัราร้อยละ 60.00 คิดเป็นจํานวนเงิน T8./6 ล้านบาท รวมเป็นส่วนที%คืนให้สมาชิกโดยตรง 
8P8.CQ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ PQ.MC ของกาํไรสุทธิ เป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที�และกรรมการดําเนินการ 

-.; ล้านบาท เงินสาธารณประโยชน์ T ล้านบาท และทนุอื�น ๆ อีก /.88 ล้านบาท ตามแตล่ะรายการดงันี " 

  จํานวนเงิน (บาท)  ร้อยละ 

1 ทนุสาํรอง     39,412,599.80      11.74  

2 เงินบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย           10,000.00       0.01  

3 เงินปันผล (6.00 %)   247,017,348.00      73.55  

4 เงินเฉลี�ยคืน (20.00 %)     35,122,505.50      10.46  

5 เงินโบนสักรรมการและเจ้าหน้าที�       9,728,300.00       2.89  

6 ทนุสาธารณประโยชน์       3,000,000.00       0.89  

7 ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล       1,000,000.00       0.29  

8 ทนุสะสมเพื�อให้มีสาํนกังานสาขา         500,000.00       0.15  

9 ทนุสะสมเพื�อเป็นทนุบําเหน็จหุ้น           50,000.00       0.02  

     



ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 29

การจดัสรรกําไรสทุธิ แยกตามสว่นผู้ รับประโยชน์ ดงันี " 

1 ให้สมาชกิทางตรง (เงนิปันผล,เฉลี%ยคืน) 282,139,853.50   84.01 
2 ให้สมาชิกทางอ้อม ( ข้อ : + ; + -) 4,050,000.00   1.20 

3 ทนุสาํรองตามกฎหมายสหกรณ์ 39,412,599.80   11.74 

4 เงินโบนสักรรมการและเจ้าหน้าที� 9,728,300.00   2.89 

5 ทนุจดัให้มีสาํนกังานสาขา 500,000.00   0.15 

6 เงินบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 10,000.00   0.01 

มต ิ ที%ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 
 
วาระที% 9 พจิารณาตั Bงผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2557 

รายละเอียดอยูใ่นหน้าที� ;8 ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688; วนัเสาร์ที� 68 มกราคม 688; 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอที�ประชมุใหญ่

สามญัประจําปี 688; พิจารณาให้นายวิทศั วฒันศกัดิI อาย ุ65 ปี เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจาํปี 2557 
และอนมุตัิคา่ตรวจสอบกิจการ ปีละ /-6,000.00 บาท (หนึ�งแสนเก้าหมื�นสองพนับาทถ้วน)  

มต ิ ที%ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้นายวิทัศ วัฒนศักดิH เป็นผู้สอบกิจการสหกรณ์ประจาํปี 899G 
 
วาระที% 10 พจิารณาตั Bงผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2557 

รายละเอียดอยูห่น้าที� ;: ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688; วนัเสาร์ที� 68 มกราคม 688; 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอที�ประชมุใหญ่

สามญัประจําปี 688; พิจารณาให้สํานกัสอบบญัชีลกัขณา เขคม และคณะ   โดยนายตฤณ กลิ%นขจร ผู้สอบบญัชี 

รับอนญุาต หมายเลข :6T; เป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั สําหรับปีทาง

บญัชีสิ "นสดุวนัที� T/ ธนัวาคม 2557 และอนมุตัิคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบทั "งปี เป็นจํานวนเงิน 6<0,000 บาท  

(สองแสนสี�หมื�นบาทถ้วน) 

มต ิ ที%ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้นายตฤณ กลิ%นขจร เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจาํปี 899G 
 
วาระที% 11 พจิารณากาํหนดวงเงนิซึ%งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ปี 2557 

รายละเอียดอยูห่น้าที� ;; ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688; วนัเสาร์ที� 68 มกราคม 688; 
ประธาน ชี "แจงการกําหนดวงเงินซึ�งสหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ปี 2557 

การดําเนินการของสหกรณ์ มีความจําเป็นในการสํารองเงินให้เกิดสภาพคล่อง เพื�อรองรับการใช้บริการของ

สมาชิก เนื�องจากปัจจบุนัสหกรณ์มีทนุดําเนินการมากกว่าหนึ�งหมื�นล้านบาท มีทนุเรือนหุ้น ประมาณ <,000 ล้านบาท 

จากเงินฝากของสมาชิก ประมาณ 8,>00 ล้านบาท ซึ�งสมาชิกอาจถอนเงินเมื�อไรก็ได้ หากสหกรณ์จะเก็บเงินตามที�

กลา่วไว้ในสถาบนัการเงิน เพื�อรองรับการถอนเงินของสมาชิก ก็จะไมเ่กิดรายได้ใด ๆ ให้แก่สหกรณ์  
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 จงึขอกําหนดวงเงินซึ�งสหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจําปี 688; ในจํานวนเทา่ปีที�แล้ว เป็นจํานวนเงิน 

T,000,000,000.00 บาท (สามพนัล้านบาทถ้วน)  

สมาชิกถาม 
นายปรากรม  ประยูรรัตน์  เลขที%สมาชิก MMCNCG หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
 วงเงินกู้จะขอตั "งไว้ T,000 ล้านบาท นา่จะมีแผนบอกวา่จะทําอะไรบ้าง จะได้มีความรู้สึกวา่มีความหวงั 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 
ที�เรากําหนดวงเงิน T,000 ล้าน เนื�องจากสหกรณ์มีเงินฝาก 6 เทา่ และไมรู้่วา่สมาชิกจะถอนเมื�อไหร่ เพราะ

ดอกเบี "ยคอ่นข้างสงู และปันผลจะให้มากกวา่เงินกู้ ถ้าเอาเงินฝากมานิ�งไว้เพื�อรอคนถอนเงิน สหกรณ์จะขาดทนุ ก็ต้อง

ตั "งวงเงินกู้ เผื�อไว้ ถ้าไมใ่ช้จะไมต้่องจา่ยดอกเบี "ยถ้าสมาชิกรายใหญ่ถอนจะได้มีเงินเพราะต้องคํานงึถึงชื�อเสียงของ

สหกรณ์ จะใช้เทา่ที�จําเป็น 

มต ิ ที%ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์กาํหนดวงเงินซึ%งอาจกู้ยืมได้ประจาํปี 2557 ตามที%เสนอ 
 
วาระที% 12 พจิารณาประมาณการรายจ่ายประจาํปี 2557 

รายละเอียดอยูห่น้าที� ;> - >: ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688; วนัเสาร์ที� 68 มกราคม 688; 
 ประธานแจ้งในที�ประชมุโดยสรุปวา่งบประมาณปีนี "ตั "งไว้ประมาณ 6<>.6 ล้านบาท ตํ�ากวา่ปีก่อนซึ�งตั "งไว้

ประมาณ 6;;.- ล้านบาท ประมาณการรายจา่ยที�ตํ�าลงคือการลงทนุเรื�องที�ดนิ และที�สงูขึ "นคือการปรับเปลี�ยนระบบ

คอมพิวเตอร์ ที�จะพฒันาให้เป็นศนูย์เดียวและรองรับกบัระบบ ATM ของธนาคาร และการตั "งเรื�องเงินชดเชยตาม

กฎหมายแรงงาน  

มีรายจา่ยตามหมวดหมู่ดงันี " 

 1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  บาท ร้อยละ 

  1.1 เงินเดือน    18,660,000.00        7.52  

  1.2 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    30,620,000.00      12.34  

  1.3 กิจกรรมเพื�อการเรียนรู้เพื�อสังคมและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม        500,000.00        0.20  

  1.4 ค่าสาธารณูปโภค      1,350,000.00        0.54  

  1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา      1,500,000.00        0.60  

    รวม    52,630,000.00      21.20  

 2 ดอกเบี"ยจ่าย    

   ดอกเบี6ยจ่ายเงินเบิกเกินบญัชี-เงินกูย้มื    40,200,000.00      16.19  

    รวม    40,200,000.00      16.19  

 3 งบลงทุน       

  3.1 หมวดครุภณัฑ์      5,058,000.00        2.04  
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  3.2 หมวดประชาสัมพนัธ์           80,000.00        0.03  

  3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิM       5,425,000.00        2.19  

  3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร         850,000.00        0.34  

  3.5 หมวดที�ดิน  144,000,000.00      58.01  

    รวม  155,413,000.00      62.61  

        248,243,000.00    100.00  
สมาชิกถาม 
นายวิจิตร  อักษรชู เลขที%สมาชิก MMCONP หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 เรื�องที�ดนิที�จะซื "อที�หน่วย มศว มีความเห็นวา่ควรซื "อก่อนปี พ.ศ. 688> เพราะเปิดประชาคมอาเซี�ยนทําให้

ที�ดนิราคาสงูขึ "น 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 
 สหกรณ์มีความคิดที�จะซื "อที�ดนิเพื�อเป็นสํานกังานสหกรณ์เมื�อสามปีที�แล้ว ซึ�งเป็นที�ดินที�อยูใ่กล้มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยสาเหตทีุ�สมาชิกทราบดีอยูแ่ล้ว แตอ่ธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คนปัจจบุนั 

อนญุาตให้สหกรณ์ดําเนินงานในสถานที�เดมิต่อไป สหกรณ์จงึได้พิจารณาชะลอการซื "อที�ดินไปก่อน เพื�อดคูวาม

เหมาะสมในโอกาสตอ่ไป 

นายอุเทพ ภาสุระ เลขที%สมาชิก MMQQM: หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา   
 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินการ จะมีการจ้างอตัราใหมเ่ป็นเงิน ;>0,000 บาทตอ่ปี สืบเนื�องไปกบัประมาณการ

ของเงินเดือน อยากถามวา่สหกรณ์มีโครงสร้างเงินเดือนหรือไม ่และการพิจารณาขั "นตํ�าสําหรับ T อตัราใหม่ อยูใ่น

บญัชีเงินเดือนหรือไม ่แตล่ะตําแหนง่เงินเดือนเท่าไหร่ 

ผู้จัดการสหกรณ์ 

สหกรณ์มีโครงสร้างเงินเดือนซึ�งเป็นโครงสร้างจากชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากดั และอิง

ตามมหาวิทยาลยัประกอบไปด้วย โดยปรกตจิะจ้างตามวฒุิการศกึษา แตที่�เห็นตั "งประมาณการรายจา่ยที�มีอตัรา

คอ่นข้างสงู เนื�องจากสหกรณ์มีความจําเป็นต้องจ้างผู้ ชํานาญการเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ เนื�องจากปัจจบุนัการ

พฒันาการด้านเทคโนโลยีมีมากขึ "น อีกทั "งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ก็ประกอบด้วย

มหาวิทยาลยั : แหง่ มีสํานกังานและสาขาทั "งหมด ; แหง่ ซึ�งอยูใ่นแตล่ะจงัหวดัแตล่ะภมูิภาค และตอ่ไปจะต้องเพิ�ม

ระบบ  ATM เพื�อเชื�อมตอ่กบัธนาคารพาณิชย์ เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทั "งในวนัหยดุราชการและที�อยู่

ตา่งจงัหวดัหา่งไกล จงึจําเป็นต้องจ้างบคุลากรที�มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ และอตัราเงินเดือนก็

จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัความสามารถ 
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นายอุเทพ ภาสุระ เลขที%สมาชิก MMQQM: หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา   
 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร เรื�องคา่ตอบแทนผู้ประสานงาน สงสยัวา่โรงพยาบาลชลประทานเป็นสาขาเราหรือไม ่

และมหาวิทยาลยับรูพา มี 6 วิทยาเขต ที�สระแก้วและจนัทบรีุ ในปีหน้าเป็นไปได้ไหมว่าจะเพิ�มผู้ประสานงาน 

เนื�องจากมีสมาชิกเพิ�มขึ "นและระยะทางหา่งจากจงัหวดัชลบรีุ 

ประธานกรรมการ ตอบ 
 จะมอบให้คณะกรรมการชดุใหมนํ่าไปพิจารณา ส่วนโรงพยาบาลชลประทานปัจจบุนัสงักดัมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

นางวีนัส  ปัทมภาสพงษ์ เลขที%สมาชิก MMCPPN หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 เงินลงทนุ ระยะสั "น ระยะยาว และเงินลงทนุที�ไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาด หมายความวา่อยา่งไร 

นายการุญ ทองโสภติ ผู้สอบบัญชี ตอบ  
เงินลงทนุระยะสั "น หมายถึงเงินที�ลงทนุภายใน / รอบระยะบญัชี (/ ปี) ส่วนเงินลงทนุระยาว หมายถึง เงินที�

สามารถไถ่ถอนได้เกินระยะเวลา / รอบการบญัชี (/ ปี) ซึ�งตราอยูใ่นตราสารที�ซื "อไมว่า่จะเป็นหุ้นกู้  หรือพนัธบตัร ส่วน

เงินลงทนุที�ไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาด หมายถึงตราสารหรือพนัธบตัรที�ไม่ได้มีการซื "อขายในสมาคมตลาด

หลกัทรัพย์ และมีข้อยกเว้น แม้วา่จะอยูใ่นความต้องการของตลาดและในสมาคมตลาดตราสารหนี "ก็ตาม แตน่โยบาย

ของสหกรณ์ไมไ่ด้ซื "อขายก่อนครบกําหนดเวลาในตราสารนั "นๆ แตจ่ะถือครองจนครบกําหนด ถือวา่ไมอ่ยูใ่นความ

ต้องการของตลาด 

นางมนัสสวาสดิH เกษบุญชู  เลขที%สมาชิก MMQ9GP หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คา่เบี "ยประชมุถ้ามีอตัราที�แน่นอน มีการประชมุเดือนละ / ครั "ง จํานวนกรรมการเท่าเดิม อยากถามว่าปี 688; 

ที�ตั "งไว้ <6-,000 บาท ในขณะที� ปี 688: เป็น T68,:00 บาท ขอทราบวา่ที�เพิ�มมาเพราะอะไร มีสาเหตอุะไร 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 
 เบี "ยประชมุของคณะกรรมการดําเนินการ ปรกตปิระชมุเดือนละ / ครั "ง ถ้ามีเหตกุารณ์ไมป่รกติอาจจะนดั

ประชมุเพิ�มขึ "นตามความจําเป็น และมีคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ อีก เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ

เงินกู้  คณะกรรมการการศกึษา เบี "ยประชมุครั "งละ :00 บาท และมีคา่พาหนะ คา่พาหนะที�สงูขึ "นเนื�องจากคา่นํ "ามนั

สงูขึ "น  รวมถึงการเชา่รถ คา่เครื�องบิน ซึ�งสหกรณ์จะใช้จา่ยตามความเป็นจริงและมีหลกัฐานแสดง 

นายกิตพิงศ  โรจน์พงศ์พิชญ์ เลขที%สมาชิก MMG8PM หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คา่เชา่สํานกังานสหกรณ์เพิ�มขึ "นทกุปี เราได้ตั "งงบประมาณในการซื "อทรัพย์สินไว้ ถ้า /0 ปี เพิ�มขึ "นเป็น < ล้าน

กวา่บาท ทําไมสหกรณ์ไมจ่ดัหาสํานกังานเอง เพราะทรัพย์สินที�เกิดขึ "นถือวา่เป็นหลกัทรัพย์ และเป็นความมั�นคงของ

สหกรณ์ คา่ใช้จา่ยสมาชิกด้านทนุการศกึษาบตุร การชว่ยเหลือสมาชิกด้านการรักษาพยาบาล :.8 ล้านบาท และ

สนบัสนนุมหาวิทยาลยั -00,000 บาท เราไปลดสดัสว่นเพื�อไปสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายสมาชิก :.8 ล้านบาทได้หรือไม ่ไป

เพิ�มเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลให้มากขึ "น รวมถึงการศกึษาบตุร 
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ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 
 คา่เชา่สํานกังาน มีเฉพาะที�มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สว่นมหาวิทยาลยัอื�น ๆ  ให้ใช้สถานที�โดยไมเ่รียก

เก็บคา่ใช้จา่ยใด ๆ เนื�องจากเห็นวา่กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการจดัสวสัดกิารให้แก่บคุลากร ดงันั "นสหกรณ์จึงได้

จดัเงินงบประมาณส่วนหนึ�งเพื�อเป็นสวสัดกิารให้แก่มหาวิทยาลยันั "น ๆ ตามสดัสว่นสมาชิก สว่นคา่รักษาพยาบาล

หรือทนุการศกึษานั "น สหกรณ์มีรายจา่ยเพิ�มขึ "นทกุปี ปัจจบุนัได้เพิ�มทนุสําหรับบตุรสมาชิกที�จบปริญญาตรี และ

สมาชิกที�เป็นโสด ก็ขอเรียกร้องสิทธิบ้าง หากสหกรณ์มีรายจา่ยมากขึ "นอีกถึงแม้จะมองวา่เป็นสวสัดกิาร แตก็่จะ

กระทบกบักําไรของสหกรณ์ และมีผลกบัการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนให้แก่สมาชิก 

มต ิ ที%ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติประมาณการรายจ่าย ประจาํปี 2557 

 
วาระที% 13 พจิารณาตัดจาํหน่ายหนี Bสูญ 

รายละเอียดอยูห่น้าที� >; ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 688; วนัเสาร์ที� 68 มกราคม 688; 
คณะกรรมการดําเนินการ เสนอตดัจําหนา่ยหนี "สญู จํานวน <0:,-/8.;/ บาท เป็นหนี "ของนายอิทธิพล แซจ่ิว  

อดีตสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

 สหกรณ์ได้ดําเนินคดีตามกฎหมาย ฟ้องเรียกชําระหนี "ที�ศาลจงัหวดัขอนแก่น และมีคําพิพากษาเมื�อวนัที� /< 

ธันวาคม 68<; ตามคดีหมายเลขดําที� -:8/68<; คดีหมายเลขแดงที� 66///68<; เ ป็นจํานวน :;8,--6.;/ บาท 

พร้อมดอกเบี "ยร้อยละ :.68 ตอ่ปี ของต้นเงิน :<;,8-<.6/ บาท นบัจากวนัทําสญัญาประนีประนอมยอมความ วนัที� 

/< ธันวาคม 68<; หากจําเลยไม่ชําระหรือชําระไม่ครบ ให้ยึดหลกัทรัพย์จํานอง น.ส. T ก. เลขที� 6<:/ เลขที�ดิน >> 

ตําบลป่าหวานนั�ง อําเภอบ้านฝาง จงัหวดัขอนแก่น ออกขายทอดตลาดเพื�อชําระหนี " ฯ 

 นายอิทธิพล แซ่จิว ไม่ได้ชําระหนี "ตามข้อตกลง สหกรณ์ จึงได้ดําเนินการยึดทรัพย์จําหน่าย เมื�อนําเงินชําระ

หนี "พร้อมดอกเบี "ยแล้ว ยงัมีหนี "คงเหลือจํานวน <0:,-/8.;/ บาท จงึขอตดัจําหนา่ยหนี "สญู ด้วยเหตผุลดงันี " 

(1) สหกรณ์ ได้ติดตามทวงถามชําระหนี " และได้ดําเนินคดีฟ้องร้องแล้วตั "งแต่ปี 68<; คดีถึงที�สุดแล้ว แต่

สหกรณ์ก็ยังติดตามการชําระหนี "มาโดยตลอด อีกทั "งเคยจ้างสํานักนักสืบติดตามแล้ว ไม่ปรากฏว่ามี

ทรัพย์สินใด ๆ หากจะตดิตามตอ่ไปอีก ก็จะเสียคา่ใช้จา่ยเพิ�มมากขึ "น  

(2) สหกรณ์ได้ตั "งคา่เผื�อหนี "สญูไว้เตม็จํานวนแล้ว ตั "งแตปี่บญัชี 6880 

(3) ที�ประชมุคณะกรรมการดําเนินการ ครั "งที� ///688: วนัที� 6/ ตลุาคม 688: พิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอที�

ประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 688; เพื�อขออนมุตัิตดัจําหนา่ยหนี "สญู ซึ�งการตดัจําหนา่ยหนี "สญูเป็นเพียง

การปฏิบัติทางบัญชีเท่านั "น มิ ได้เป็นการระงับซึ�งสิทธิเรียกร้องจากผู้ ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่

อยา่งไร 

ประธานขอมตทีิ�ประชมุ 

มต ิ ที%ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้ตัดจาํหน่ายหนี Bสูญตามที%เสนอ 
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วาระที% 14 เรื%องอื%น ๆ 
สมาชิกถาม 
นางปราณี  เชียงทอง เลขที%สมาชิก MMMOG: หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา   

ขอชื�นชมและขอบคณุคณะกรรมการที�ได้ทํางานเข้มแข็งเป็นที�เชื�อถือทําให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ และขอ

เสนอให้สหกรณ์มีบริการให้แก่สมาชิกเกษียณได้ซื "อหุ้นเพิ�ม และสวสัดกิารให้แก่สมาชิกมีอายมุากกว่า >0 ปี สหกรณ์

ควรจดัคนไปเยี�ยมไปดแูลสมาชิกผู้สงูอายบุ้าง 

นางปรียา  สุวรรณโชตช่ิวง เลขที%สมาชิก MMMCN: หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อมลูขา่วสารจากสหกรณ์ที�สง่ช้าไป T เดือน การประชมุแตล่ะปีอยากให้สง่ถึงบ้าน 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 
 ปัจจบุนัสมาชิกสามารถรับข่าวสารจากสหกรณ์ได้อีก T ชอ่งทาง นอกจากข่าวสหกรณ์รายเดือน คือ ทางเว็บ

ไซด์สหกรณ์ www.swutcc.co.th ทางข้อความผา่นโทรศพัท์มือถือ โดยสมาชิกจะต้องแจ้งความจํานงที�สหกรณ์เพื�อ

ขอรับข้อความ (SMS) และทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/swutcc   สําหรับขา่วสารสหกรณ์รายเดือนนั "นยอมรับ

วา่ช้าในบางเดือนแตยื่นยนัว่าไมเ่กิน 60 วนั ซึ�งบางครั "งติดขดัจากระบบไปรษณีย์ 

นายบุญสม   ก้านสังวร เลขที%สมาชิก MMMM:8 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 การให้เงินเฉลี�ยคืนผู้ ที�จะได้เงินเฉลี�ยคืนคือผู้ ที�มาทําธุรกรรมกบัสหกรณ์ สหกรณ์มีเงินเหลือเอาไปให้สหกรณ์

อื�นกู้ ยืมแล้วได้ดอกเบี "ยเข้ามาเงินจํานวนนั "นเอามาแบง่ปันไมไ่ด้ เพราะไมใ่ชเ่งินที�เกิดจากสมาชิกต้องเอาเข้าสํารอง

อยา่งเดียว เงินคา่หุ้นที�สหกรณ์เพิ�มให้ เราต้องมี Spirit  คือเอาเป็นกองกลางไว้ชว่ยเหลือสมาชิกที�ถึงแก่กรรม 

ประธานกรรมการ ตอบ 
 ปัจจบุนัสหกรณ์ต้องการให้สมาชิกอยู่ดีกินดีก่อน แตอ่ยา่งไรก็จะมอบให้กรรมการชดุใหมรั่บไปพิจารณา 

นางสาววราภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์ เลขที%สมาชิก MMMGPN หนว่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 เราซื "อหุ้นกู้การบนิไทย ระยะสั "น-ยาว ตอนนี "การบนิไทยมีปัญหาและธนาคารกรุงไทย ที�กําลงัจะถกูบงัคบัให้

เอาเงินไป ฝากโปรดตดิตาม 

ประธานกรรมการ ตอบ 

จะมอบให้กรรมการชดุใหมรั่บไปพิจารณา 
นายวชิรวิชญ์  สิรชัยพงศ์กุล เลขที%สมาชิก MCOMCN หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
 เสนอวา่ Web Site บางครั "งข้อมลูลา่ช้ามากอยากให้ปรับปรุง แนวโน้มด้านเทคโนโลยีอยากให้มีแผนที�จะให้มี 

Applications ตรวจสอบข้อมลูผา่นมือถือ 

 การทํา CSR ที�ทํามามี 6 E คือ Education Environment ต้องยอมรับประเทศไทยคนจนมีมากอยากให้ทํา 

CSR กบัคนยากจน ตามชนบท โครงสร้างประชากรของเราคือผู้สงูอายสุมาชิกทกุคนจะต้องแก่ สวสัดิการที�ยโุรปทํา 

อยากให้ปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดี อยากให้เน้นทําบ้านพกัคนชรา หรือให้ทนุคนชรา 

ประธานกรรมการ ตอบ 

จะมอบให้กรรมการชดุใหมรั่บไปพิจารณา 
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นายชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ กรรมการ ตอบ   
 การทํา CSR มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกําลงัทําอยู ่แตส่หกรณ์จะทําระดบันั "นคงจะลําบาก 
 

นายกมล  เอกไทยเจริญ เลขที%สมาชิกเลขที% MMCOGG หนว่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ในสมยัที�ยงัเป็นประธานกรรมการ ได้เสนอแผนให้สง่ประกวดสหกรณ์ดีเดน่ และได้มีการกําหนดให้อตัราสว่น

ของการถือหุ้นของสมาชิกและการฝากเงินของสมาชิก ให้มีอตัราส่วน /:6 คือ หุ้น / ส่วน และเงินฝาก 6 ส่วน จะเป็น

การคํ "าประกนัความมั�นคงของสหกรณ์แล้วผลตอบแทนจะไปในทิศทางบวก เพราะถ้ามีเงินฝากมากจะมีสว่นตา่ง ๆ 

มาก กําไรจะมากขึ "น จะทําอยา่งไรจะให้มีเงินฝากมากขึ "น  ไมท่ราบว่าโครงการนี "ยงัดําเนินการตอ่หรือไม่ 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 
 เรื�องสง่เข้าประกวดสหกรณ์ดีเดน่ ตามเปา้หมายที�กําหนดไว้ จะสง่ประกวดในปี 688; แตใ่นปี 688: ทาง

สํานกังานสง่เสริมสหกรณ์ได้แนะนําให้สง่ประกวด เพื�อจะได้ศกึษารูปแบบการสง่ประกวด หากไมไ่ด้ก็จะได้สง่ใหมใ่น

ปีตอ่ไป และสหกรณ์ได้สง่แล้ว แตค่ะแนนตํ�าไปเล็กน้อยจากการจดัสรรกําไรที�จดัให้ทนุสํารองของสหกรณ์จงึทําให้

อตัราสว่นร้อยละตํ�ากว่าเกณฑ์ สําหรับสดัสว่นหุ้นกบัเงินฝากที�วา่นั "นไมย่าก ถ้าสหกรณ์เพิ�มดอกเบี "ยเงินฝากมาก

หนอ่ย แตล่กัษณะนี "เงินที�มาจะไมน่ิ�ง สหกรณ์ต้องเตรียมเงินสํารองมากขึ "นด้วยเพื�อรองรับกบัที�สมาชิกอาจจะต้องการ

ถอนเงินเมื�อไรก็ต้องได้ และเงินนั "นสหกรณ์จะไมไ่ด้รับประโยชน์เตม็ที� อีกทั "งเป็นเงินระยะสั "น คือ / ปี สมาชิกอาจจะ

ถอนเงินออกไป หรือถ้าสหกรณ์ให้ผลประโยชน์มากก็อาจฝากตอ่อีก / ปี เป็นเงินที�บริหารได้ยากพอสมควร เนื�องจาก

ปัจจบุนั สถาบนัการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์มีจํานวนมากและจะจดัรายการหาเงินฝากแปลกใหมต่ลอดเวลา 

รวมถึงกองทนุตา่ง ๆ และบริษัทเอกชนตา่ง ๆ ก็มกัจะออกหุ้นกู้มาจําหนา่ยตลอดเวลาเชน่กนั ซึ�งเป็นช่องทางของ

สมาชิกที�จะหาผลตอบแทนให้กบัตนเองที�ดีขึ "น  ในสว่นของหุ้นสหกรณ์นั "น สมาชิกยงัมีความต้องการสงู เนื�องจาก

อตัราเงินปันผลที�สหกรณ์ยงัจดัให้ได้นั "นยงัมีอตัราที�สูงกว่าอตัราดอกเบี "ยเงินกู้ ที�สหกรณ์ให้กู้ เงินแก่สมาชิก ดงันั "นก็จะ

มีสมาชิกสว่นหนึ�งที�ประสงค์จะกู้ เงินแล้วซื "อหุ้นเพิ�มทนัที�  

นายสมเจตน์  อภมิณฑ์รักษา เลขที%สมาชิก MMCMM8 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เสนอการประชมุใหญ่สามญัประจําปีของสหกรณ์ อยากให้จดัในสถาบนัของสหกรณ์ เพื�อให้โอกาสสมาชิก

เก่า ๆ ทั "ง > วิทยาเขต มีโอกาสได้พบกนั ถ้าจดัประชมุที�ใดที�หนึ�งไมไ่ด้ ให้เอามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นหลกั

และให้จดัตลาดนดัด้วย 

ประธานกรรมการ ตอบ 
 จะมอบให้กรรมการชดุใหมรั่บไปพิจารณา 
   

 ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 

            เสถียร อกัษรช ู                            เฉลียว พนัธุ์สีดา 

                                  (นายเสถียร อกัษรช)ู                     (นายเฉลียว พนัธุ์สีดา) 

                                         กรรมการและเลขานกุาร                      ประธานกรรมการ  
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สมาชิกเขาใหม ลาออก ระหวางป 2557

วาระที่ 3

จํานวนสมาชิกทั"งหมด  เมื&อสิ"นปี  2557 10,343   คน
10,239   คน

สมาชิกเมื�อสิ6นปี  2556 9,673        คน

สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี  2557 750           คน

สมาชิกออกระหวา่งปี  2557 184           คน

แยกเป็น ลาออก 147 คน

ใหอ้อก 7 คน

เสียชีวิต 30 คน

สมาชิกสมทบ 104        คน

หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 3,567        คน 70 คน

หน่วยมหาวิทยาลยับูรพา 2,091        คน 0 คน

หน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 781           คน 30 คน

หน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร 2,122        คน 3 คน

หน่วยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 1,325        คน 1 คน

หน่วยมหาวิทยาลยัพะเยา 353           คน 0 คน

จํานวนสมาชิกตามหน่วย สมาชิก สมาชิกสมทบ

สมาชิกสามัญ
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วาระที่ 4

ผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 
 

1. รายงานกจิการทั&วไป 
1.1 การบริหารงาน 
 สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั จดทะเบียนครั6 งแรก ชื�อ “สหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการวทิยาลยัวชิาการศึกษา จาํกดัสินใช”้ เมื�อวนัที� � มกราคม ��

 เลขทะเบียนที� �T/

��� มีสมาชิกเริ�มตน้ 

U� คน  มีทุนเรือนหุน้ 

�,:::.:: บาท เงินรับฝาก 9�,:::.:: บาท ลูกหนี6 เงินใหกู้ ้
3�,D�:.:: บาท ต่อมาไดข้อจด

ทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั” เมื�อวนัที� �T เมษายน ��
�   

ปัจจุบนัสหกรณ์มีสํานกังาน D แห่ง คือ 
. ที�มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (กรุงเทพมหานคร) �. ที�มหาวิทยาลยั

บูรพา (จงัหวดัชลบุรี) 9. ที�มหาวิทยาลยัทกัษิณ (จงัหวดัสงขลา) 3. ที�มหาวทิยาลยันเรศวร (จงัหวดัพิษณุโลก) �. ที�

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (จงัหวดัมหาสารคาม) U. ที�มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ ์(จงัหวดันครนายก) 

D. ที�มหาวทิยาลยัพะเยา (จงัหวดัพะเยา) 

สิ6นปี 2557 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 
:,939 คน มีทุนเรือนหุ้น 3,D:
,�9�,T9:.:: บาท เพิ�มขึ6น

จากปีก่อน 9T
,��
,U�:.:: บาท มีเงินรับฝาก U,T3,D9D,D�
.�U บาท เพิ�มขึ6นจากปีก่อน 
,:9:,D9U,:��.�� บาท มี

ทุนดาํเนินงาน 
�,��T,�:�,3�D.9U บาท เพิ�มขึ6นจากปีก่อน ��:,T

,T�
.T� บาท  

ผลการดาํเนินงาน ณ สิ6นปี 2557 มีกาํไรสุทธิ 9UT,D��,�3U.:T บาท สหกรณ์ไดจ้ดัสรรกาํไรให้แก่สมาชิกโดยตรง

เป็นเงินปันผล และเงินเฉลี�ยคืน เป็นจาํนวนเงิน 308,683,725.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ �9.3D ของกาํไรสุทธิ  
 

.� การใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  จาํกดั  ไดพ้ิจารณาจ่ายเงินทุน

สาธารณประโยชน์  ประจาํปี  ���D  รวมทั6งสิ6น �,915,000.:: บาท   มีรายละเอียดดงัต่อไปนี6  

 
.�.
 สมาชิกถึงแก่กรรม   �� ราย เป็นจาํนวนเงิน                 TU�,::: บาท 

  
.  นายวลัลภ  แช่มมณี หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  3:,::: บาท 

  �.  นายสุนทร ศรีณะพรหม หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  3:,::: บาท 

  9.  นายวลัลภ ปานพูนทรัพย ์ หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  9:,::: บาท 

  3.  น.ส.กานดา ดาระสวสัดิM  หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  3:,::: บาท 

  �.  นายสนั�น มีศิลป์ หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  3:,::: บาท 

  U.  นางปราณี พิศาลสฤษดิกรรม หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  3:,::: บาท 

  D.  นายสนิท จูไหล หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  9�,::: บาท 
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  �.  นายศรี ประจิมนอก หน่วยม.ศรีนครินทรวโิรฒ  3:,::: บาท 

  T.  น.ส.ทดัดาว โชคกุลพฒันานนท ์ หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  
�,::: บาท 

  
:.  น.ส.ขวญัเมือง แสงรื�น หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  
�,::: บาท 

  

.  น.ส.พนัธ์ุสิน เกตุทตั หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  3:,::: บาท 

  
�.  นายไว ฤทธิM ดอน หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  3:,::: บาท 

  
9.  นายสาํอางค ์ จิตรกะทิน หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  3:,::: บาท 

  
3.  น.ส.จินดา จาํเริญ หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  9:,::: บาท 

  
�.  นายสุเทพ จนัทร์สมศกัดิM  หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  9:,::: บาท 

  
U.  นายอนุกูล สังขฉ์าย หน่วย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  3:,::: บาท 

  
D.  นางพุธพรรณ คุณาวฒิุ หน่วยม.ศรีนครินทรวโิรฒ     3:,000 บาท 

  
�.  นายสยาม หาบา้นแท่น หน่วยม.ศรีนครินทรวโิรฒ     9�,000 บาท 

  
T.  นายสาํราญ ศรีผา หน่วยม.ศรีนครินทรวโิรฒ     3:,000 บาท 

  �:.  นายประยรู  แจ่มใส หน่วยม.บูรพา     3:,000 บาท 

  �
.  นายวจิิตร เหมือนใจ หน่วยม.บูรพา     3:,000 บาท 

  22.  นายกมเลศวร์ เหล่าไพโรจน์ หน่วยม.นเรศวร     3:,000 บาท 

  �9.  น.ส.มนตว์ลี ชาํนาญยา หน่วยม.พะเยา     
:,000 บาท 

  �3.  นายอาคม เขม็สุวรรณ หน่วยม.มหาสารคาม     3:,000 บาท 

  ��.  น.ส.ลดัดาวลัย ์ ดว้งคาํจนัทร์ หน่วยม.มหาสารคาม     
�,000 บาท 

                     �U.  นายเสริมเกียรติ     พรหมผยุ                       หน่วยม.มหาสารคาม                         9�,::: บาท 

                     �D.  นายจรัส                 พยคัฆราชศกัดิM               หน่วยม.มหาสารคาม                        3:,000 บาท 

                     ��.  นางสุริทอง             ศรีสะอาด                     หน่วยม.มหาสารคาม                         9�,000 บาท 

           
.�.�  คู่สมรสหรือทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม 
DT ราย เป็นจาํนวนเงิน      ���,000 บาท  

1.2.3 สนบัสนุนกิจกรรมของสมาชิกและหรือหน่วยงานในมหาวทิยาลยั 

1. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เป็นจาํนวนเงิน   
D,:::.:: บาท 

2. มหาวทิยาลยับูรพา เป็นจาํนวนเงิน   �9,500.:: บาท 

3. มหาวทิยาลยัทกัษิณ เป็นจาํนวนเงิน      9,�U:.:: บาท 

4. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                      เป็นจาํนวนเงิน   
T,:::.:: บาท 

 
.�.3 เงินบริจาค เงินสนบัสนุน เงินช่วยเหลือ อื�น ๆ เป็นจาํนวนเงิน  ��
,240.00 บาท                   

1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์   �:,:::.:: บาท 

2. มูลนิธิอานนัทมหิดล   
:,:::.:: บาท 

3. มูลนิธิชยัพฒันา      
:,:::.:: บาท  

4. มูลนิธิสายใจไทย   �:,0::.:: บาท 
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5. นิธิวาสนะเวศม ์                                �,:::.:: บาท 

6. โครงการรวมนํ6าใจตา้นภยัหนาวของสหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                     9,000.00 บาท 

7. กิจกรรมของ สอ. ขา้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จาํกดั �,000.00 บาท 

8. ทอดผา้ป่าสามคัคีวดัหนองบุ โดย สอ. เสมาธรรมจกัรอุดรธานี จาํกดั                  
,000.00 บาท 

9. กิจกรรมของสหกรณ์เครือข่ายพฒันาชีวติครูสระแกว้ จาํกดั  �,:::.:: บาท                          

10. กิจกรรมของสาํนกัฝึกอบรมพระธรรมทูต   
,000.00 บาท 

11. โครงการเกษตรเพื�ออาหารกลางวนั โรงเรียนบา้นคลองสง จงัหวดัชุมพร 
,000.00 บาท 

12.  ทอดผา้ป่าสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละการธนกิจมหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํกดั 500.:: บาท 

13. กิจกรรมของชมรมเจา้หนา้ที�สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลางและภาคตะวนัออก �,000.00 บาท 

14. กิจกรรมของชมรมเจา้หนา้ที�สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ �,0::.:: บาท 

15. ทอดผา้ป่าการศึกษาโรงเรียนบา้นโนนสวา่ง วงัสะพุง จงัหวดัเลย  500.00 บาท  

16. กิจกรรมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์พื6นที� �    9,0::.:: บาท 

17. สร้างหอสมุดที�วดัป่าสหธรรมิการาม อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่  
:,000.00 บาท      

18. โครงการ”สหกรณ์ไทย ร่วมใจ ปลูกป่ารักษต์น้นํ6า” ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ   �,00:.:: บาท 

19. กองทุนเพื�อการศึกษาโรงเรียนบา้นโคกสูง จงัหวดันครราชสีมา  
,0::.:: บาท 

20. ทอดผา้ป่าสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จาํกดั 1,0::.:: บาท 

21. โครงการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแม่สะป๊อก จงัหวดัเชียงใหม่  
:,0::.:: บาท   

22.  เงินสนบัสนุนงบประมาณสร้างโรงเรียนบา้นโนนระเวยีง จงัหวดัสุรินทร์ 9,0::.:: บาท 

23. ทอดกฐินพระราชทานกรมตรวจบญัชีสหกรณ์    
,0::.:: บาท 

24. ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลราชวถีี จาํกดั  
,:00.00 บาท 

25. ทอดผา้ป่าสามคัคีวดัสวา่งอารมณ์ จงัหวดัตาก   
,0::.:: บาท 

26. ทอดผา้ป่าเพื�อพฒันาชีวติคนพิการ วดับวรนิเวศวหิาร  5::.:: บาท 

27. กิจกรรมร่วมทาํบุญพระพุทธศาสนาวดัวงัโรงนอ้ย   �::.:: บาท 

28. ช่วยเหลือสหกรณ์ที�ประสบภยัแผน่ดินไหว จงัหวดัเชียงราย   �,:00.00 บาท 

29. กิจกรรมของชมรมเพื�อนอ้งอิ�มอุ่นตา้นภยัยาเสพติด  �:

  50:.:: บาท 

30. ถวายผา้ไตรพระราชทาน ณ วดัหนองโคง้ อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ �::.:: บาท 

31. กิจกรรมของชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  �,000.00 บาท                

32. ทอดผา้ป่ามหากุศลสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัมหิดล จาํกดั  �,0::.:: บาท 

33. ทอดกฐินสามคัคีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  �,0::.:: บาท 

34. เงินช่วยเหลือเด็กกาํพร้าและดอ้ยโอกาสบา้นเด็กพระสิริ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 5::.00 บาท 

35. ทอดผา้พระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
,0::.:: บาท 

36. ทอดผา้ป่าสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น จาํกดั  �::.:: บาท  
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37. กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  �,000.00 บาท 

38. ทอดกฐินสหกรณ์สามคัคีของสันนิบาตสหกรณ์ จงัหวดัเชียงราย  �00.00 บาท 

39. ทอดผา้ป่ามหากุศลโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั  �00.00 บาท                            

40. กิจกรรมแจกขา้วถุง ใหแ้ก่สมาชิกที�เปิดบญัชีเงินฝากสินทรัพยท์ว ี  �:,240.:: บาท 

41. กฐินพระราชทานกระทรวงวฒันธรรม    500.00 บาท 

42. กฐินพระราชทานสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํกดั 
,000.00 บาท 

43. ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จาํกดั  
,000.00 บาท 

44. ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จาํกดั  �::.:: บาท 

45. ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั  
,:::.:: บาท 

46. ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเลย จาํกดั   
,000.00 บาท 

47. ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จาํกดั  �00.00 บาท 

48. ทอดกฐินพระราชทานสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จงัหวดัเชียงราย �00.00 บาท 

49. ทอดกฐินสามคัคีมหากุศลสหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั  �::.:: บาท 

50. ทอดกฐินพระราชทานสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน �::.:: บาท 

51. ทอดผา้ป่าสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จาํกดั �::.:: บาท 

52. ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพยก์ารสื�อสารแห่งประเทศไทย จาํกดั  �::.:: บาท 

53. โครงการเพื�อผูป่้วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี   �,000.00 บาท 

54. จดัซื6อสื�อการเรียนการสอนใหโ้รงเรียนบา้นนากลาง โดยการไฟฟ้าคลองเตย 
,000.00 บาท 

55. โครงการคลายหนาวใหน้อ้งในชนบท สอ.พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค �,000.00 บาท 

56. ทอดผา้ป่าสามคัคีของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์    
,000.00 บาท 

57. ทอดผา้ป่าสามคัคีวดัดอนกู่ จงัหวดัชยัภูมิ   9:,000.00 บาท 

58. ก่อตั6งมูลนิธิอนุรักษป่์าตน้นํ6าสงขลา โดย สอ. ม.สงขลานครินทร์ จาํกดั 9,000.00 บาท 

59. โครงการสร้างสมเด็จองคป์ฐม สาํนกัสงฆเ์จโตวมุิตติ (วดัป่าเขาดิน)  �,000.00 บาท 

60. กิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จาํกดั  9,000.00 บาท 

           
.�.�  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์   D3� ราย เป็นจาํนวนเงิน   
,026,500 บาท  

           
.�.U  เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบสาธารณภยั   �
 ราย  เป็นจาํนวนเงิน              �:,000 บาท 

 
.�.D  เงินรางวลัสาํเร็จปริญญาตรีใบแรก   �D ราย เป็นจาํนวนเงิน  UD,�:: บาท 

 
1.3 การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกี&ยวกบัสมาชิก                    จํานวนเงิน  5,602,364.;; บาท 
1.3.1  งานมุฑิตาจิตและของที�ระลึกผูเ้กษียณอายรุาชการ �T ราย        9:�,014.00 บาท 
1.3.2 จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม �3 ราย  
,80:,00:,00 บาท 
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  หน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ <= ราย 
1. นายวลัลภ  แช่มมณี   

2. นายสุนทร  ศรีณะพรหม  

3. นายวลัลภ  ปานพูนทรัพย ์  

4. นางสาวกานดา ดาระสวสัดิM         

5. นายสนั�น  มีศิลป์  

6. นางปราณี           พิศาลสฤษดิกรรม 

7. นายสนิท  จูไหล  

8. นายศรี  ประจิมนอก  

9. นางสาวทดัดาว โชคกุลพฒันานนท ์

10. นางสาวขวญัเมือง แสงรื�น  

11. นางสาวพนัธ์ุสิน เกตุทตั  

12. นายสาํอางค ์  จิตรกะทิน  

13. นางสาวจินดา      จาํเริญ  

14. นายสุเทพ  จนัทร์สมศกัดิM   

15. นายไว  ฤทธิM ดอน  

16. นางพุธพรรณ คุณาวฒิุ 

17. นายสาํราญ  ศรีผา  

 หน่วยมหาวทิยาลยับูรพา   ? ราย 
18. นายแกะ  แม่โพสพ  

19. นายประยรู            แจ่มใส  

20. นายวจิิตร  เหมือนใจ  

 หน่วยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม   ? ราย 
21. นายอาคม  เขม็สุวรรณ  

22. นางสาวลดัดาวลัย ์ ดว้งคาํจนัทร์  

23. นายเสริมเกียรติ พรหมผยุ  

 หน่วยมหาวทิยาลยันเรศวร   < ราย 
24. นายกมเลศวร์ เหล่าไพโรจน์       

1.3.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก   �TT  ราย        �:9,3�: บาท 

1.3.4 เงินบาํเหน็จสมาชิก �� ปี และ U: ปี   
T� ราย       
,9��,000 บาท 

1.3.5 เงินบาํเหน็จเกื6อกูล (อาวโุส)   
T: ราย   1,T
�,000 บาท 

   



ประชุมใหญสามัญประจําป 255842

1.4 สหกรณ์ที&เข้าเยี&ยมชมกจิการ สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จาํกดั 
1 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จาํกดั    วนัที� 4 มกราคม 2557 

2 สหกรณ์ออมทรัพยส์าํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จาํกดั  วนัที� 3 มกราคม 2557 

3 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขยโสธร จาํกดั   วนัที� 17 มีนาคม 2557 

4 สหกรณ์การเกษตรยางชุมนอ้ย จาํกดั จงัหวดัศรีสะเกษ วนัที� 8 เมษายน 2557  

5 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูน่าน จาํกดั    วนัที� 11 เมษายน 2557 

6 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสกลนคร จาํกดั    วนัที� 28 พฤษภาคม 2557 

7 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขมหาสารคาม จาํกดั   วนัที� 2 มิถุนายน 2557 

8 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย จาํกดั  วนัที� �0 ตุลาคม 2557 

9 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จาํกดั    วนัที� 17 ตุลาคม 2557 

10 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จาํกดั    วนัที� 4 พฤศจิกายน 2557 

 
1.5 การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา 
 ประชุมสมาชิกหน่วยมหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 

 คณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หนา้ที�สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  จาํกดั ไดจ้ดั

ประชุมแจง้ผลการดาํเนินการและฟังความคิดเห็นจากสมาชิกหน่วยมหาวทิยาลยัพะเยา วนัที� 
� พฤษภาคม 2557  

จดัประชุมสัมมนาและทศันศึกษา สมาชิกหน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ หน่วยมหาวทิยาลยับูรพา  

และหน่วยมหาวทิยาลยัทกัษิณ ที�โรงแรมเซ็นทารา แกรนดฮิ์ล รีสอร์ท อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และ เมียวดี

(พม่า) ระหวา่งวนัที�

-
3 กรกฎาคม ���D 

 จดัโครงการทศันศึกษาต่างประเทศ ที�ประเทศญี�ปุ่น ระหวา่งวนัที� �9-�U ตุลาคม ���D  

นอกจากนี6สหกรณ์ยงัใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ที�จดัโครงการใหก้ารศึกษาอบรมและ

ประชุมสัมมนา 

โดยไดส่้งกรรมการและหรือเจา้หนา้ที�สหกรณ์  เพื�อเสริมความรู้ ความเขา้ใจ ระบบ ระเบียบปฏิบติัใหม่ ๆ  เพื�อ

พฒันางานสหกรณ์  ดงันี6  

1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั                   9 โครงการ 

2. ชมรมเจา้หนา้ที�สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง/ภาคตะวนัออก              
 โครงการ 

3. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย                   � โครงการ 

4. ชมรมเจา้หนา้ที�สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
 โครงการ 

5. สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารแห่งประเทศไทย จาํกดั   
 โครงการ 

6. ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จาํกดั   
 โครงการ 

7. สมาคมกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ   
 โครงการ 

8. โดยสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั   
 โครงการ 

วนัที� 3 มกราคม 2557 
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2. จํานวนสมาชิก ณ วนัสิ"นปี 2557 
(1) จาํนวนสมาชิก    จาํนวน 
:,�9T คน 

(2) จาํนวนสมาชิก สมทบ   จาํนวน      
:3 คน 

(3) จาํนวนสมาชิกที�มีหนี6กบัสหกรณ์     จาํนวน   �,3�� คน หรือร้อยละ ��.T� 

(4) จาํนวนสมาชิกที�ไม่มีหนี6กบัสหกรณ์ จาํนวน   3,�
3 คน หรือร้อยละ 3D.:� 
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3. ฐานะการเงินเปรียบเทยีบกบัปีที&แล้ว 
รายการ 2557 2556   เพิ&ม 

  (บาท) (บาท)  ( ลด ) 
3.1 ทุนเรือนหุ้นที&ชําระแล้ว 4,701,835,930.00 4,310,284,250.00              391,551,680.00  
3.2 ทุนสํารองและทุนอื&น ๆ 498,967,442.50 458,049,702.20                40,917,740.30  
3.3 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที& 35,075,950.00 31,241,050.00                  3,834,900.00  
3.4 เงินรับฝาก 6,904,737,721.56 5,874,001,693.04           1,030,736,028.52  
       - ประจาํ 12 เดือน 2,999,933,078.04 2,672,509,963.34              327,423,114.70  

       - ประจาํ 24 เดือน 553,934,464.31 304,863,181.98              249,071,282.33  

       - ออมทรัพย ์ 600,873,553.79 726,048,966.01            (125,175,412.22) 

       - ออมทรัพยพ์ิเศษ 118,803,014.85 126,752,267.57                (7,949,252.72) 

       - ออมทรัพยพ์ิเศษ 2 2,521,357,350.23 1,890,230,494.45              631,126,855.78  

       - ออมทรัพยพ์ิเศษ 3 50,669,275.34 100,005,472.69              (49,336,197.35) 

       - สินทรัพยท์ว ี 59,166,985.00 53,591,347.00                  5,575,638.00  

3.5 เงินกู้ยืมระหว่างปี 3,530,000,000.00 13,176,000,000.00         (9,646,000,000.00) 
3.6 เงินกู้ยืมคงเหลือ 0.00 950,000,000.00            (950,000,000.00) 
3.7 ทุนดําเนินงานทั"งหมด 12,529,505,487.36 11,978,593,565.41              550,911,921.95  
3.8 เงินให้กู้ระหว่างปี        

         สมาชิก 2,059,629,549.54 2,346,226,470.00            (286,596,920.46) 
         - พิเศษ 306,991,200.00 241,559,500.00                65,431,700.00  

         - สามญั 1,528,827,949.54 1,867,839,500.00            (339,011,550.46) 

         - ฉุกเฉิน 223,810,400.00 236,827,470.00              (13,017,070.00) 

         สหกรณ์อื&น 4,360,083,350.87 3,627,000,000.00              733,083,350.87  
                     รวม 6,419,712,900.41 5,973,226,470.00              446,486,430.41  
3.9 เงินให้กู้คงเหลือ         

         สมาชิก 3,507,141,189.35 3,136,845,196.40              370,295,992.95  

         สหกรณ์อื�น 5,348,025,054.63 4,585,399,590.25              762,625,464.38  

                     รวม 8,855,166,243.98 7,722,244,786.65           1,132,921,457.33  
3.10 กาํไรสุทธิ 369,782,246.09 335,840,753.30                33,941,492.79  
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วาระที่ 5
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ผลการสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ  
 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ ชุดที� �: ได้กาํหนดการประชุมเพื�อสรรหาตาํแหน่งประธานกรรมการ

ดาํเนินการ คนต่อไป โดยได้เชิญกรรมการดาํเนินการที�ยงัอยู่ในวาระ และผูที้�ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ

ดาํเนินการ ประจาํปี ���� เขา้ร่วมประชุมเมื�อวนัที� �
 ธันวาคม ���D เพื�อเลือกระหว่างกนัเอง ในการสรรหา

ตาํแหน่งประธานกรรมการ ตามระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการและการสรรหา พ.ศ. ���� ของสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จาํกัด เพื�อให้ที�ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี ����  เลือกตั6งเป็น

ประธานกรรมการดาํเนินการ  

 ที�ประชุมมีมติใหเ้สนอ นายธาดาศักดิJ   วชิรปรีชาพงษ์  เป็นประธานกรรมการ ประจาํปี 2558 

 
มติที&ประชุม  
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รายงานการตรวจสอบกจิการ ปี 2557 
 

 

วาระที่ 6
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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จํากดั  
สําหรับปีสิ"นสุดวันที&  ?<  ธันวาคม  KLL= 

 
เรียน    ที&ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จํากดั 

                    ตามที�ที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี   เมื�อวนัที�  ��  มกราคม  ���D       ไดเ้ลือกตั6งขา้พเจา้เป็น     

ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั  สาํหรับปีทางบญัชีสิ6นสุด

วนัที�  9
  ธนัวาคม  ���D  นั6น   ขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนที�เขา้ตรวจสอบ  ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปีโดยสรุปดงันี6  
            <.   วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
                         
.
     เพื�อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

                         
.�     เพื�อตรวจสอบการปฏิบติังานเกี�ยวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน                                                

                   
.9     เพื�อตรวจสอบการดาํเนินงานอื�น ๆ ของสหกรณ์ 

                  K. ขอบเขตการตรวจสอบ/วธีิการตรวจสอบ 

                   �.
    ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

                   �.�    ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 

                   �.9    ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ และมติของที�ประชุม 

                         2.4    ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณที�  

                                  กาํหนดไว ้

  ?. ผลการตรวจสอบ    

   ?.<    ด้านบริหารงานทั&วไป 
                การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์  สามารถบริหารงานใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอยา่งทั�วถึง  

   ?.K   ด้านการเงิน                                                                                                             
                  การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ไดป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการรับ – จ่ายและเก็บรักษา

เงินที�สหกรณ์กาํหนดไวอ้ยา่งสมํ�าเสมอ    เวน้แต่ในกรณีที�ธนาคารหยดุทาํการ  จึงจาํเป็นตอ้งเบิกเงินสาํรองไว้

บริการสมาชิกเกินกวา่วงเงินที�กาํหนดไว ้  ซึ� งผูรั้บผิดชอบไดจ้ดัทาํรายงานเสนอกรรมการเพื�อทราบทุกครั6 ง 

                                 เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื�น  คงเหลือ ณ วนัสิ6นปี มียอดถูกตอ้งตรง

ตามบญัชี   สมุดคู่ฝากธนาคารและใบแจง้ยอดของธนาคาร 
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   ?.?    ด้านบัญชี                                                                                            
                                สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูล   ซึ� ง

พฒันาโดย  บริษทัไอโซแคร์       ซิสเตมส์  จาํกดั    การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์เรียบร้อย เป็นปัจจุบนั   มี

เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีครบถว้น  สมบูรณ์ 

   3.4    ด้านเงินลงทุน  สหกรณ์ไดน้าํเงินไปลงทุนทั6งสิ6นจาํนวน  �,�
D,:�
,9��.9�  บาท  

จาํแนกไดด้งันี6  

     (1)   ตัว̀สัญญาใชเ้งิน   จาํนวนเงิน           9:,:::,:::.::   บาท 

     (�)   หุน้กู ้               จาํนวนเงิน      �,::�,D9:,:D9.9:    บาท 

     (9)   พนัธบตัร    จาํนวนเงิน          �T
,:::,:::.::  บาท

     (3)   ถือหุน้กบัสหกรณ์และบริษทัฯ จาํนวนเงิน          
�U,D9:,:::.::  บาท

     (�)   ลงทุนหลกัทรัพย(์บริหารจดัการ) จาํนวนเงิน          99:,�U
,���.:�  บาท

            การลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย   ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  และมติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ         

         ?.L    ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
              ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิกทั6งสิ6น จาํนวน  �,:�T,U�T,�3T.�3   บาท  จาํแนกได้

ดงันี6              

                                             (
)    เงินกูฉุ้กเฉิน       3,�
D  สัญญา       จาํนวนเงิน ��9,�
:,3::.::  บาท 

                    (�)    เงินกูส้ามญั        9,:
U  สัญญา จาํนวนเงิน       
,���,��D,T3T.�3 บาท 

                    (9)    เงินกูพ้ิเศษ   ���  สัญญา จาํนวนเงิน 9:U,TT
,�::.::  บาท

                 วนัสิ6นปีมีเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือทั6งสิ6น  9,�:D,
3
,
�T.9�  บาท   

         การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก        ลูกหนี6แต่ละรายมี

หลกัฐานการเป็นหนี6และการคํ6าประกนัครบถว้น 

            3.6    การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื&น 
            ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื�นจาํนวน  3,9U:,:�9,9�:.�D   บาท    วนัสิ6นปี    

มียอดคงเหลือทั6งสิ6น จาํนวน   �,93�,:��,:�3.U9   บาท           

                  การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อื�นกูย้มืเงิน และมติคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  การส่งชาํระเงินกูเ้ป็นไปตามงวดที�กาํหนดไว ้

   3.7    ด้านการกู้ยืม 
        ยอดยกมาตน้ปี จาํนวน  T�:,:::,:::.:: บาท  กูร้ะหวา่งปี จาํนวน  9,�9:,:::,:::.::                         

บาท   ส่งชาํระคืนระหวา่งปี จาํนวน 3,3�:,:::,:::.::  บาท  วนัสิ6นปีไม่มีหนี6คา้ง   การกูย้มืเป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร
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                     ?.O    ด้านเงินรับฝาก 
            ระหวา่งปีสหกรณ์รับฝากเงิน รวม  D  ประเภท  ดงันี6  

       (
)   เงินรับฝากออมทรัพย ์  จาํนวนเงิน        U::,�D9,��9.DT  บาท 

     (�)   เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  จาํนวนเงิน        

�,�:9,:
3.��  บาท 

     (9)   เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ �               จาํนวนเงิน     �,��
,9�D,9�:.�9  บาท                         

     (3)   เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 9  จาํนวนเงิน           �:,UUT,�D�.93  บาท 

     (�)   เงินรับฝากประจาํ  
�  เดือน  จาํนวนเงิน      �,TTT,T99,:D�.:3  บาท 

     (U)   เงินรับฝากประจาํ  �3  เดือน  จาํนวนเงิน         ��9,T93,3U3.9
  บาท 

     (D)   เงินรับฝากสินทรัพยท์วี  จาํนวนเงิน           �T,
UU,T��.::   บาท 

      รวมทั6งสิ6น   จาํนวนเงิน      U,T:3,D9D,D�
.�U   บาท 

              การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน

ที�สหกรณ์กาํหนดไว ้

   ?.P    ด้านทุนเรือนหุ้น 
        ระหวา่งปีสหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิก จาํนวน  2,501,��U,110.00  บาท  จ่ายคืนค่าหุน้ 

จาํนวน   �,
:T,UD3,39:.:: บาท   ทุนเรือนหุน้คงเหลือ ณ วนัสิ6นปี จาํนวน 3,D:
,�9�,T9:.::  บาท  

         การเพิ�มหุน้และการจ่ายคืนค่าหุน้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการถือหุน้ และมติที�ระชุม  

คณะกรรมการดาํเนินการ 

               ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ�มขึ6น  D�:  คน  ลดลง  
�3  คน  คงเหลือ ณ วนัสิ6นปี  
:,�9T  คน

และสมาชิกสมทบ  
:3  คน  

   ?.<;     ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื&น ๆ    มีรายการเคลื�อนไหวดงันี6   

 รายการ            ตน้ปี    เพิ�มระหวา่งปี     ลดระหวา่งปี         คงเหลือสิ6นปี 
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล           27,:
�,9::.81       
,:::,:::.::                 -            ��,:
�,9::.�
 

ทุนสาธารณประโยชน์                    U,U�T,�
D.��           9,:::,:::.::            �,T
�,:::.::              U,D33,�
D.�� 

ทุนสะสมจดัใหมี้สาํนกังาน              �3,�T
,:::.::        �::,:::.::       -                 ��,:T
,:::.:: 

ทุนสาธารณประโยชน์ –เงินบาํเหน็จหุน้ 
9,�
U,�DT.DU          �:,:::.::           
�T,��T.�:           
9,D9U,3�:.�U 

   รวม                              D�,:��,:TD.��      3,��:,:::.::        9,:33,��T.�:           D9,�T:,�9�.9�    

        การเพิ�มขึ6นและลดลง  เป็นไปตามระเบียบและมติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

การอนุมติัการใชจ่้ายเงินทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวใ้นระเบียบ  

   ?.<<  ด้านรายจ่าย                

          ในระหวา่งปี  รายจ่ายต่าง ๆ ไดจ่้ายไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบดว้ยเหตุผลการจ่าย
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      (นายวทิศั   วฒันศกัดิM ) 

                                                                                     ผูต้รวจสอบกิจการ  

 
645 หมู่บา้นโชคชยัปัญจทรัพย ์

ซอยลาดพร้าว �:  ถนนลาดพร้าว 

แขวงวงัทองหลาง   เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ 
:9
: 

 

 

เป็นไปตามระเบียบ  มติที�ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการดาํเนินการ  และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ที�ไดรั้บอนุมติัไว ้             

 4.   สรุปผลการตรวจสอบ       

      -  การบญัชี การบนัทึกบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี

                                   มีครบถว้น  ถูกตอ้ง 

                -  การเงิน เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน  มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่าย           

 เงินได ้

                -  การใหเ้งินกู ้ คาํขอกูเ้งิน  หนงัสือสัญญากูเ้งิน  หนงัสือคํ6าประกนัเงินกู ้และหลกัประกนั

  เงินกู ้ มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินกูไ้ด ้

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและพิจารณา 
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วาระที่ 7
 

พจิารณา งบการเงิน ปี KLL= 
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  2557

3 585,026,579.02
4 184,761,454.05
5 286,133,618.71

 - 6 1,896,818,427.89
1,738,037.00

 1,738,037.00
0.00

- 7 2,080,581.04
8 27,451,219.23

2,982,271,879.94

 20,829,917.67
5 2,530,887,739.64
6 6,967,806,409.37

  - 9 26,591,938.63
100,794.00

10 1,016,808.11
9,547,233,607.42

12,529,505,487.36

 

   31   2557
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ปี  2557
หมายเหตุ บาท

หนี�สินและทุนของสหกรณ์
หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั'น 0.00
เงินรับฝาก 11 6,904,737,721.56
หนี' สินหมุนเวียนอื	น 12 5,400,615.21

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 6,910,138,336.77
หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี' สินไม่หมุนเวียนอื	น 13 48,781,532.00
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 48,781,532.00
รวมหนี�สิน 6,958,919,868.77

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
    หุ้นที	ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 4,701,835,930.00
ทุนสาํรอง 425,377,204.18
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  ระเบียบและอื	น  ๆ    14 73,590,238.32
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิประจาํปี 369,782,246.09

รวมทุนของสหกรณ์ 5,570,585,618.59
รวมหนี�สินและทุนของสหกรณ์ 12,529,505,487.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ	งของงบการเงินนี'

(ลงชื	อ)........................................

(ลงชื	อ)........................................
(นายเสถียร  อกัษรชู)

เลขานุการ
วนัที	  10  มกราคม  2558

(นายธาดาศกัดิC   วชิรปรีชาพงษ)์
ประธานกรรมการ
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         2557
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ปี  2557
บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรสทุธิ 369,782,246.09             

รายการปรับปรุงเพื%อกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงนิสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาํเนินงาน  

คา่เสื�อมราคาอาคารและอปุกรณ์ 2,581,297.06                  

หนี "สงสยัจะสญูลกูหนี " 804,137.72                     

หนี "สงสยัจะสญูลกูหนี "ตามคําพิพากษา (406,915.71)                   

ซอฟแวร์ตดัจ่าย 33,598.00                       

คา่ปรับปรุงสํานกังานตดัจ่าย 450,613.91                     

ดอกเบี "ยค้างรับ (29,101,932.61)              

คา่เบี "ยประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า 228,194.96                     

คา่บริการรายปีจ่ายลว่งหน้า 432,482.22                     

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 925,104.44                     

เครื�องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 215,351.93                     

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� 3,834,900.00                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี%ยนแปลง 349,779,078.01
ในสินทรัพย์และหนี Bสินดาํเนินงาน  

สินทรัพย์ดาํเนินงาน  

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ แก่สหกรณ์ (4,360,083,350.87)         

เงินสดรับจากเงินให้กู้ แก่สหกรณ์ 3,597,457,886.49          

เงินสดจ่ายลกูหนี "เงินกู้ฉกุเฉิน (317,047,554.30)            

เงินสดรับจากลกูหนี "เงินกู้ฉกุเฉิน 295,726,816.61             

เงินสดจ่ายลกูหนี "เงินกู้สามญั (2,958,073,148.91)         

เงินสดรับจากลกูหนี "เงินกู้สามญั 2,766,692,094.01          

เงินสดจ่ายลกูหนี "เงินกู้ พิเศษ (932,886,875.98)            

เงินสดรับจากลกูหนี "เงินกู้ พิเศษ 775,292,675.62             

เงินสดรับจากลกูหนี "เงินกู้สวสัดกิาร 1,045,744.94                  

ลกูหนี "ตามคําพิพากษาลดลง 406,915.71                     

เงินสดจ่ายซื "อเครื�องเขียนแบบพิมพ์ (261,474.60)                   

เงินสดรับดอกเบี "ยค้างรับ 32,711,666.66                

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    จาํกัด
งบกระแสเงนิสด  

สาํหรับปีสิ Bนสุดวันที% 31 ธันวาคม 2557  
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ปี  2557
บาท

เงินสดจ่ายคา่เบี "ยประกนัจ่ายลว่งหน้า (230,907.07)                   

เงินสดจ่ายคา่บริการรายปีจ่ายลว่งหน้า (290,310.00)                   

หนี Bสินดาํเนินงาน  

เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (1,874,869.32)                

เงินสดจ่ายเงินรอจ่าย (423,227.10)                   

เงินสดรับเงินรอจ่าย 423,227.10                     

เงินสดจ่ายเงินรับลว่งหน้า (871,373,350.51)            

เงินสดรับเงินรับลว่งหน้า 871,133,917.36             

เงินสดจ่ายเงินประกนัสงัคมรอนําสง่ (316,953.00)                   

เงินสดรับเงินประกนัสงัคมรอนําสง่  323,242.00                     

เงินสดจ่ายภาษีดอกเบี "ยเงินฝากหกั ณ ที�จ่าย (3,291,525.05)                

เงินสดรับภาษีดอกเบี "ยเงินฝากหกั ณ ที�จ่าย 3,251,892.25                  

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย (1,613,067.62)                

เงินสดรับภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย 1,608,312.79                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (751,913,144.78)          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินสดจ่ายซื "อพนัธบตัร (110,000,000.00)            

เงินสดจ่ายซื "อตั�วสญัญาใช้เงิน (30,000,000.00)              

เงินสดจ่ายซื "อหุ้นกู้ (460,000,000.00)            

เงินสดจ่ายซื "อหุ้นชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (10,000.00)                     

เงินสดรับจากการไถ่ถอน/จําหนา่ยหุ้นกู้ 1,096,108,059.83          

เงินสดจ่ายซื "อที�ดนิ (1,000,000.00)                

เงินสดจ่ายซื "อเครื�องใช้สํานกังาน (424,684.24)                   

เงินสดจ่ายซื "ออาคาร4คหูาจงัหวดัยโสธร (4,000,000.00)                

เงินสดจ่ายซื "อยานพาหนะ (1,679,000.00)                

เงินสดรับเงินประกนับ้านเช่า 10,400.00                       

เงินสดจ่ายเงินประกนับ้านเช่า (7,000.00)                       

เงินสดรับเบี "ยประกนัเงินกู้  สวส 7,113,550.00                  

เงินสดจ่ายเบี "ยประกนัเงินกู้  สวส (6,231,052.50)                

เงินสดจ่ายคา่ปรับปรุงสํานกังาน (50,860.00)                     

เงินสดจ่ายเงินประกนัสํานกังาน (48,000.00)                     

เงินสดรับเงินประกนัการทํางาน 120,000.00                     

เงินสดจ่ายเงินประกนัการทํางาน (25,000.00)                     
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ปี  2557
บาท

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 489,876,413.09           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ  

เงินสดรับเงินกู้ยืม 3,530,000,000.00          

เงินสดจ่ายชําระหนี "เงินกู้ยืม (4,480,000,000.00)         

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 9,821,716,811.33          

เงินสดจ่ายคนืเงินรับฝาก (8,790,980,782.81)         

เงินสดจ่ายคา่บํารุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ (10,000.00)                     

เงินสดจ่ายเงินปันผล (246,854,734.25)            

เงินสดจ่ายเงินเฉลี�ยคนื (35,108,639.75)              

เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจ้าหน้าที� (9,728,300.00)                

เงินสดรับจากทนุเรือนหุ้น 2,501,226,110.00          

เงินสดจ่ายคนืทนุเรือนหุ้น (2,109,674,430.00)         

เงินสดจ่ายทนุสะสมตามระเบยีบและข้อบงัคบั (3,044,859.50)                

เงนิสดสุทธิได้มา จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 177,541,175.02           
เงนิสดสุทธิเพิ%มขึ Bน (ลดลง) (84,495,556.67)            
เงนิสด ณ วันต้นปี 875,113,507.41           
เงนิสด ณ วันสิ Bนปี 790,617,950.74           
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วาระที่ 8
 

ผลการดาํเนินการในรอบปี สหกรณ์มีกาํไรสทุธิ 369,782,246.09     บาท

จงึขอเสนอการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2557 ดงันี!  

จาํนวนเงนิ (บาท) รอ้ยละ
1 ทุนสาํรอง 44,584,520.34       12.06
2 เงนิบาํรงุสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00             0.01
3 เงนิปันผล (6.00 %) 269,915,742.50      72.99
4 เงนิเฉลี&ยคนื (20.00 %) 38,767,983.25       10.48
5 เงนิโบนสักรรมการและเจา้หน้าที& 9,954,000.00         2.69
6 ทุนสาธารณประโยชน์ 4,000,000.00         1.08
7 ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล 2,000,000.00         0.54
8 ทุนสะสมใหม้สีาํนกังาน/สาขา 500,000.00           0.14
9 ทุนสะสมกองทุนบาํเหน็จหุน้ 50,000.00             0.01

100.00
การจดัสรรกาํไรสทุธิ แยกตามส่วนผูร้บัประโยชน์ดงันี!  

  รอ้ยละ
1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉลี.ยคืน) 308,683,725.75  83.47
2 ใหส้มาชกิทางออ้ม (ทุนสาธารณฯ+เงนิรกัษาระดบั+บาํเหน็จหุน้) 6,050,000.00  1.63
3 ทุนสาํรองตามกฎหมายสหกรณ์ 44,584,520.34  12.06
4 เงนิโบนสักรรมการและเจา้หน้าที& 9,954,000.00  2.69
5 ทุนจดัใหม้สีาํนกังานสาขา 500,000.00  0.14
6 เงนิบาํรงุสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00  0.01

รวม 369,782,246.09  100.00

จดัสรรกาํไร ประจาํปี 2557
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วาระที่ 9
 

ตั"งผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
  

  

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จาํกดั ขอเสนอ 

ที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ���� พิจารณาใหน้ายวทิศั   วฒันศกัดิM  อาย ุUU ปี    

เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาํปี ���� เป็นเวลา 
 ปี และอนุมติัค่าธรรมเนียมการ

ตรวจสอบ เป็นจาํนวนเงิน 
T�,::: บาท (หนึ�งแสนเกา้หมื�นสองพนับาทถว้น) 

 

มติที&ประชุม 
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วาระที่ 10
 

ตั"งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  

 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั ขอเสนอ 

ที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ���� พิจารณาใหส้าํนกัสอบบญัชีลกัขณา เขคม และคณะ โดย 

นายการุณ ทองโสภติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต หมายเลข //6T เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั สาํหรับปีทางบญัชีสิ6นสุดวนัที� 9
 ธนัวาคม ���� และอนุมติั

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทั6งปี เป็นจาํนวนเงิน �3:,::: บาท (สองแสนสี�หมื�นบาทถว้น) 

 

มติที&ประชุม 
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วาระที่ 11
 

กาํหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ 
 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั ไดพ้ิจารณา

ความจาํเป็นในการสํารองเงินให้เกิดสภาพคล่อง เพื�อรองรับการใช้บริการของสมาชิก เนื�องจากปัจจุบนั

สหกรณ์มีทุนดําเนินการมากกว่าหนึ&งหมื&นล้านบาท และเป็นเงินรับฝากจากสมาชิกมากกวา่....... 
 

 จึงกาํหนดวงเงินซึ� งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจาํปี ���� (เท่ากบัวงเงินซึ� งสหกรณ์อาจกู้ยืมได ้

ประจาํปี ���D) เป็นจาํนวนเงิน 9,:::,:::,::: บาท (สามพนัลา้นบาทถว้น)  

 

มติที&ประชุม 
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วาระที่ 12
 

พจิารณา ประมาณการรายจ่าย ปี 2558 
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1 บาท ร้อยละ

1.1 เงินเดือน 20,108,000.00        6.54                       

1.2 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,616,000.00        10.61                     

1.3 กิจกรรมเพื�อการเรียนรู้เพื�อสงัคมและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 500,000.00             0.16                       

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,350,000.00          0.44                       

1.5 การศึกษาและประชุมสมัมนา 1,600,000.00          0.52                       

รวม 56,174,000.00        18.27                     

2
 ดอกเบี6ยจ่ายเงินเบิกเกินบญัชี-เงินกูย้มื 40,300,000.00        13.11                     

รวม 40,300,000.00        13.11                     

3  

3.1 หมวดครุภณัฑ์ 3,686,000.00          1.20                       

3.2 หมวดประชาสมัพนัธ์ 100,000.00             0.03                       

3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิM 2,285,500.00          0.74                       

3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร 850,000.00             0.28                       

3.5 หมวดที�ดิน 204,000,000.00      66.37                     

รวม 210,921,500.00      68.62                     

รวมทั"งหมด 307,395,500.00      100.00                   

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2557 ปี  2557 ปี  2558

1
1.1

เงินเดือนผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที� และลูกจา้งสหกรณ์ 18,660,000.00        17,353,314.00        20,108,000.00        

 รวม 18,660,000.00        17,353,314.00        20,108,000.00        

1.2
1.2.1 หมวดค่าตอบแทน

ค่าล่วงเวลา 150,000.00             105,720.00             200,000.00             

ค่าสอบบญัชี 240,000.00             240,000.00             240,000.00             

ค่าตรวจสอบกิจการ 192,000.00             192,000.00             192,000.00             

ค่าตอบแทนหน่วยงานหรือผูท้าํการหกัเงินส่งสหกรณ์ 480,000.00             284,297.50             480,000.00             

ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์ 4 คน 72,000.00              48,000.00              120,000.00             

เงินประจาํตาํแหน่งผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที�ระดบับริหาร 756,000.00             744,000.00             804,000.00             

ประมาณการรายจ่าย  ประจําปี  2558

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  จํากดั

รายละเอยีดตามรายการ

รายการสรุป

ดอกเบี"ยจ่าย

งบลงทุน

เงินเดือน
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ค่าตอบแทนกรรมการประจาํสาํนกังาน 405,000.00             359,100.00             405,000.00             

ค่าตอบแทนที�ปรึกษาทางกฎหมาย/งานคอมพิวเตอร์ 96,000.00              30,000.00              96,000.00              

ค่าเบี6ยประชุม 429,000.00             300,400.00             450,000.00             

รวม 2,820,000.00          2,303,517.50          2,987,000.00          

1.2.2 หมวดวสัดุ

เครื�องเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00             261,474.60             400,000.00             

วสัดุสาํนกังาน 300,000.00             185,085.58             300,000.00             

รวม 700,000.00             446,560.18             700,000.00             

1.2.3 หมวดค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 4,598,000.00          4,305,584.00          4,743,000.00          

สนบัสนุนสวสัดิการมหาวิทยาลยั 900,000.00             615,100.00             1,025,000.00          

ค่าเช่าสาํนกังานสหกรณ์ 520,000.00             520,000.00             650,000.00             

ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑส์าํนกังาน 200,000.00             182,258.35             200,000.00             

ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์ 80,000.00              69,024.13              80,000.00              

ค่าใชจ่้ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสญัญาบริการ 35,000.00              25,336.43 35,000.00              

ค่าโปรแกรมป้องกนัไวรัสในคอมพิวเตอร์ 40,000.00              21,400.00 -                         

ค่าบริการรายปี 646,000.00             460,751.62             696,000.00             

ค่าเบี6ยประกนัภยั 1,093,000.00          1,004,298.62          1,190,000.00          

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ 700,000.00             506,922.00             700,000.00             

ค่ากองทุนทดแทนและประกนัสงัคม 400,000.00             321,257.00             400,000.00             

ค่ารับรอง 350,000.00             202,670.50             350,000.00             

ค่าพาหนะ,เบี6ยเลี6ยง,เช่าที�พกั 1,200,000.00          1,172,780.85          1,400,000.00          

ค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสมัมนาฝึกอบรม 120,000.00             99,440.00              150,000.00             

ค่าจดัพิมพข์อ้บงัคบั ระเบียบ และข่าวสหกรณ์ 200,000.00             174,410.00             250,000.00             

ค่าหนงัสือวารสารและหนงัสือพิมพท์างสหกรณ์ 60,000.00              50,505.00              60,000.00              

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 24,000.00              15,100.00              24,000.00              

ค่าเช่าสายอินเทอร์เน็ตเพื�อเชื�อมงานสาขา 180,000.00             133,882.46             420,000.00             

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย ์และค่าขนส่ง 390,000.00             279,086.98             390,000.00             

ค่าเช่าที�พกัรายเดือน 50,000.00              45,000.00              50,000.00              

ค่านํ6ามนัรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผา่นทาง 200,000.00             163,930.50             200,000.00             

ค่าตรวจสอบหลกัทรัพยค์ ํ6าประกนั 150,000.00             127,600.00             150,000.00             

ค่าซ่อมแซมสาํนกังานสหกรณ์และอุปกรณ์ 250,000.00             54,050.00              250,000.00             

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของห้องพกัสหกรณ์ กทม. 80,000.00              9,544.00                80,000.00              

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของบา้นพกัสหกรณ์ ระยอง 50,000.00              4,481.00                50,000.00              

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของบา้นพกั มศว องครักษ์ 95,000.00              69,870.50              95,000.00              

ค่าภาษีที�ดิน 1,000.00                33.52                     1,000.00                

ค่าภาษีรถยนตส์หกรณ์ 3,000.00                1,900.00                3,000.00                

ค่าใชจ่้ายสาํหรับสมาชิก 6,500,000.00          5,602,364.00          6,500,000.00          

ค่าใชจ่้ายสาํหรับเจา้หนา้ที� 2,200,000.00          1,969,044.75          2,500,000.00          
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ค่าใชจ่้ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 4,170,000.00          -                         4,500,000.00          

ค่าชุดกรรมการใหม่ 37,000.00              37,000.00              37,000.00              

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 200,000.00             10,500.00              200,000.00             

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด อดัลา้งภาพ, อื�นๆ 50,000.00              1,443.00                50,000.00              

รวม 25,772,000.00        18,256,569.21        27,429,000.00        

1.2.4 หมวดงบกลาง

สาํรองจ่ายอื�นๆ 1,328,000.00          238,805.50             1,500,000.00          

รวม 1,328,000.00          238,805.50             1,500,000.00          

1.3
โครงการเพื�อสงัคมและอนุรักษธ์รรมชาติ 500,000.00             -                         500,000.00             

รวม 500,000.00             -                         500,000.00             

1.4
ค่าไฟฟ้า-นํ6าประปา-โทรศพัท์ 1,350,000.00          873,462.12             1,350,000.00          

รวม 1,350,000.00          873,462.12             1,350,000.00          

1.5
โครงการให้การศึกษา ประชุมสมัมนา และดูงาน 1,500,000.00          1,319,572.50          1,600,000.00          

รวม 1,500,000.00          1,319,572.50          1,600,000.00          

2
ดอกเบี6ยเบิกเกินบญัชีที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นช่วงสั6น 200,000.00             6.13                       300,000.00             

ดอกเบี6ยจากเงินกูย้มืระยะสั6น 40,000,000.00        9,152,986.50          40,000,000.00        

รวม 40,200,000.00        9,152,992.63          40,300,000.00        

3
3.1 5,058,000.00          2,103,684.24          3,686,000.00          

รวม 5,058,000.00          2,103,684.24          3,686,000.00          

3.2 80,000.00              11,827.50              100,000.00             

 รวม 80,000.00              11,827.50              100,000.00             

3.3 5,425,000.00          -                         2,285,500.00          

 รวม 5,425,000.00          -                         2,285,500.00          

3.4 850,000.00             450,613.91             850,000.00             

 รวม 850,000.00             450,613.91             850,000.00             

3.5
ซื6อที�ดินหรือที�ดินพร้อมอาคารเพื�อการลงทุนของสหกรณ์ 140,000,000.00      5,000,000.00          200,000,000.00      

 ซื6อที�ดินสมาชิก(ที�ขายทอดตลาดและมีหนี6 ต่อสหกรณ์) 4,000,000.00          -                         4,000,000.00          

รวม 144,000,000.00      5,000,000.00          204,000,000.00      

รวมทั"งหมด 248,243,000.00      57,510,919.29        307,395,500.00      
 

 

หมวดครุภณัฑ์

หมวดก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค

ดอกเบี"ยจ่าย

การศึกษาและประชุมสมัมนา

หมายเหตุ  ประมาณการรายจ่ายที�ตั6งไวนี้6   ขอถวัจ่ายทุกรายการ

หมวดที�ดิน

โครงการเพื�อการศึกษาเรียนรู้และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม

หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิM

หมวดประชาสมัพนัธ์
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หน่วย : บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนนิการ
 1.1 20,108,000       

18,600,000        
540,000             

500,000             
468,000             

 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32,616,000       
1.2.1 หมวดคา่ตอบแทน 2,987,000          

(1) คา่ล่วงเวลา 200,000        
การทาํงานนอกเวลาทาํการ วนัหยดุ และงานเร่งด่วน

(2) คา่สอบบญัชี 240,000        
โดยผูส้อบบญัชีเอกชน  ที�กรมตรวจบญัชีสหกรณ์รับรอง  

(3) คา่ตรวจสอบกิจการ 192,000        
โดยผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทกุสาํนกังานทาํการ  

(4) คา่ตอบแทนหน่วยงานหรือผูท้าํการหกัเงินส่งสหกรณ์ 480,000        
ของสมาชิกสหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัและหนงัสือยนิยอม

ที�สมาชิกทาํไว ้ในอตัราไม่เกิน 4 บาท/คน/เดือน

(5) คา่ตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์ 4 คน   120,000       

สาธิต ปทมุวนั ม.ทกัษิณ พทัลุง ม.บรูพา จนัทบรีุ  

โรงพยาบาลชลประทาน และอื�นๆ

(6) เงินประจาํตาํแหน่งผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที�ระดบับริหาร 804,000        
(7) กรรมการประจาํสาํนกังาน 405,000        

ที�มีอาํนาจลงนามในเอกสารการเงินและสญัญาตา่งๆ

วนัละ 300 บาท/คน/ต่อสาํนกังาน

(8) คา่ตอบแทนที�ปรึกษาทางกฎหมาย/งานคอมพิวเตอร์ 96,000        

(9) คา่เบี6ยประชุม 450,000        
กรรมการดาํเนินการและผูร่้วมประชุม 243,000       

กรรมการอาํนวยการ 7 คน 63,000         

กรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์5 คน 36,000         

กรรมการเงินกูพิ้เศษ 5 คน 36,000         

กรรมการเฉพาะกิจตามความจาํเป็นไมเ่กิน 2 ชุด 72,000        

1.2.2 หมวดวสัดุ 700,000             
(1) เครื�องเขียนแบบพิมพ์ 400,000        

แบบฟอร์มนิติกรรม ใบคาํร้อง คาํขอกูเ้งิน สญัญาเงินกูย้มืต่างๆ

รวมทั6งสมดุคู่บญัชีเงินฝาก  สลิพเงินฝาก และอื�นๆ

รายละเอยีดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจําปี  2557

เจา้หนา้ที�สหกรณ์ 3 อตัราใหม่ ที�กรุงเทพและต่างจงัหวดั

เงนิเดือน
ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที�และลูกจา้งสหกรณ์ รวม 39 อตัรา

ปรับปรุงเงินเดือนคา่จา้ง

คา่ครองชีพ
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(2) วสัดุสาํนกังาน (วสัดุอุปกรณ์และของใชส้าํนกังาน) 300,000        
1.2.3 หมวดคา่ใชจ่้าย 27,429,000        

(1) คา่ใชจ่้ายในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 4,743,000     
 - คา่รับรองสมาชิก คา่ของขวญั และคา่ใชจ่้ายอื�นๆ 500,000        

 - พิมพห์นงัสือรายงานประจาํปี 88,000          

 - สนบัสนุนคา่เช่ารถ/คา่นํ6ามนันาํสมาชิกเขา้ร่วมประชุม 75,000        

 - เพิ�มหุ้นใหส้มาชิกประมาณ 10,200 คนๆ ละ 40 หุ้น 4,080,000     

(2) สนบัสนุนสวสัดิการมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง 1,025,000     
สหกรณ์จดัใหต้ามจาํนวนสมาชิก คนละ 100 บาท

(3) คา่เช่าสาํนกังานสหกรณ์ ที� มศว 650,000       

(4) คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑส์าํนกังาน 200,000        
(5) คา่บาํรุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์  80,000         

(6) 35,000        

(7) คา่บริการรายปี  696,000        
 - เครื�องปรับอากาศ ทกุสาํนกังาน 86,000          

 - เครื�องคอมพิวเตอร์ 220,000        

 - โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 250,000        

 - เครื�องพิมพส์มดุคู่ฝาก 20,000        

 - เครื�องพิมพร์ายงาน 22,000        

 - เครื�องนบัธนบตัร  12  เครื�อง 48,000          

 - ลิฟท ์ที�สาํนกังาน มศว 30,000          

 - กาํจดัปลวก ที� สหกรณ์ มศว องครักษ์ 20,000        

(8) คา่เบี6ยประกนัภยั 1,190,000     
 - ประกนัเงินสดในสาํนกังานและสาขา 200,000        

 - ประกนัอคัคีภยัสาํนกังานและอาคาร 50,000          

 - ประกนัโจรกรรมทรัพยสิ์นในสาํนกังานและสาขา 25,000          

 - ประกนัภยัรถยนต์ 25,000          

 - ประกนัอุบติัเหตุ(หมู่) ใหแ้ก่สมาชิก 800,000      

 - ประกนัชีวิต(หมู่)กรรมการและเจา้หนา้ที�สหกรณ์ 90,000        

(9) เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี6 ยงชีพ 700,000      

(10) เงินกองทุนทดแทนและประกนัสงัคม 400,000        
(11) คา่รับรอง การประชุมสหกรณ์และผูม้าเยี�ยมชมกิจการ 350,000        
(12) คา่พาหนะ เบี6ยเลี6 ยง คา่เช่าที�พกั 1,400,000     

สาํหรับคณะกรรมการดาํเนินการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม

หรือการปฏิบติังานนอกสถานที� และคา่พาหนะเหมาจ่าย

ใหผู้จ้ดัการและผูจ้ดัการสาขา

(13) คา่ลงทะเบียน เขา้ร่วมประชุมสมัมนาฝึกอบรม 150,000        
สาํหรับคณะกรรมการ เจา้หนา้ที�สหกรณ์ หรือคนอื�น

ที�สหกรณ์ส่งไปร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรม

คา่ใชจ่้ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสญัญาบริการ
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(14) คา่จดัพิมพข์อ้บงัคบั ระเบียบ และขา่วสหกรณ์ 250,000        
เพื�อจดัส่งใหส้มาชิก หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ประมาณ

4,000 ฉบบั/เดือน รวมถึงการส่งขา่วทาง SMS

(15) คา่หนงัสือวารสารและหนงัสือพิมพท์างสหกรณ์ 60,000          
(16) คา่จา้งเหมาทาํความสะอาด สาํนกังานสาขา 24,000          
(17) คา่เช่าอินเทอร์เน็ตจาก TOT และ CAT เชื�อมงานสาขา 420,000      

(18) คา่ธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย ์และคา่ขนส่ง 390,000        
(19) คา่เช่าที�พกัรายเดือน 50,000          

กรณีส่งเจา้หนา้ที�สหกรณ์ไปประจาํสาํนกังานสาขา

(20) คา่นํ6ามนัรถสหกรณ์และคา่ธรรมเนียมผา่นทาง 200,000        
(21) คา่ตรวจสอบหลกัทรัพยค์ ํ6าประกนั 150,000        
(22) คา่ซ่อมแซมสาํนกังานสหกรณ์และสาขา 250,000        
(23) คา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ของหอ้งพกัสหกรณ์ กทม. 80,000          
(24) คา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ของบา้นพกัสหกรณ์  จงัหวดัระยอง 50,000          
(25) คา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ของหอ้งพกั มศว องครักษ์ 95,000        

(26) คา่ภาษีที�ดิน ที�ดินของสหกรณ์ 1,000          

(27) คา่ภาษีรถยนตข์องสหกรณ์ 3,000           

(28) คา่ใชจ่้ายสมาชิก ตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบ คือ 6,500,000     
 - ทนุการศึกษาบตุรสมาชิก/ทนุสาํเร็จปริญญาตรี

 - เงินบาํเหน็จสมาชิก และเงินบาํเหน็จอาวโุส

 - ช่วยเหลือสมาชิกที�ประสบภยัธรรมชาติ

 - ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล

 - งานสมาชิกที�เกษียณอายกุารทาํงาน/ของที�ระลึก  

 - เงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

(29) คา่ใชจ่้ายเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ตามที�กาํหนดในระเบียบ 2,500,000     
 - เงินทดแทน เงินช่วยเหลือคา่ชุดทาํงาน

 - คา่รักษาพยาบาล, เบี6ยขยนั  และกรณีถึงแก่กรรม

 - เงินช่วยเหลือคา่เลี6 ยงดูบตุรและค่าเล่าเรียนบตุร

 - เงินโบนสักลางปี

(30) คา่ใชจ่้ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 4,500,000   

(31) คา่ชุดกรรมการใหม่ 37,000        

(32) คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 200,000       

คดีที�ยงัดาํเนินการอยูแ่ละหรือคดีใหม่ 

(33) คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ อดัลา้งภาพ และอื�นๆ 50,000        

1.2.4 หมวดงบกลาง 1,500,000         

 สาํรองจ่ายอื�น ๆ 1,500,000     
ที�มิไดต้ั6งประมาณการรายจ่าย และมีเหตุจาํเป็น

1.3 โครงการเพื&อการศึกษาเรียนรู้เพื&อสังคมและอนุรักษ์สิ&งแวดล้อม  500,000            
400,000             สร้างศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม่ ในโครงการหลวง
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100,000            

1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์)  1,350,000         
สาํนกังานสหกรณ์ และสาํนกังานสาขา 800,000             
บา้นพกัสหกรณ์ จงัหวดัระยอง 150,000            

อาคารหอ้งพกั จงัหวดันครนายก 400,000            

1.5 1,600,000         
1 โครงการพบสมาชิกประจาํปีตามหน่วยต่างจงัหวดั  150,000            

2 โครงการประชุมสมัมนาสมาชิกและทศันศึกษา  850,000            

3 โครงการสมัมนากรรมการดาํเนินการประจาํปี  150,000            

4 โครงการประชุมเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ประจาํปี  250,000            

5 โครงการทศันศึกษาต่างประเทศ  200,000            

2. ดอกเบี"ยจ่าย 40,300,000       
300,000             

40,000,000       

3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภณัฑ์ 3,686,000         

  กลอ้งวงจรปิด 114,000            

1 DVR+กลอ้ง 16 ตวั ที� มศว ประสานมิตรพร้อมติดตั6ง 1 55,000        

2 DVR+กลอ้ง 4 ตวั ที�สาขา ม.บรูพา พร้อมติดตั6ง 1 30,000        

ติดตั6งจานดาวเทียมที�บา้นพกัสหกรณ์จงัหวดัระยอง 1 29,000        29,000        

 2,496,000         

1 คอมพิวเตอร์ HP DL380P G8 SFF CTO SERVER 1 1,716,500   1,716,500   

รวม License MS-Windows และ Antivirus Endpoint

2 คอมพิวเตอร์ HP PRO 3330  สาํนกังาน มศว 3 28,000        84,000        

3 คอมพิวเตอร์ HP PRO 3330 สาขา ม.บูรพา 2 28,000        56,000         

4 Fortigate Firewall สาํหรับติดตั6งทกุสาํนกังาน 7 23,500        164,500      

5 เครื�องพิมพ ์Laser ชุดเลก็ สาขา ม.บูรพา 1 15,000        15,000        

6 เครื�องพิมพ ์HP LaserJet P2035 สาํนกังาน มศว 2 15,000        30,000        

7 เครื�องสาํรองไฟฟ้า 2000 VA สาขา ม.บรูพา 1 25,000        25,000        

8 เครื�องสาํรองไฟฟ้า 2000 VA สาขา ม.นเรศวร 2 25,000        50,000        

9 เครื�องสาํรองไฟฟ้าตวัเลก็ 1000 VA สาขา ม.นเรศวร 1 2,500          2,500          

10 เครื�องสาํรองไฟฟ้า 2000 VA สาขา ม.ทกัษิณ 1 25,000        25,000        

11 เครื�องสาํรองไฟฟ้า 2000 VA สาขา ม.มหาสารคาม 1 25,000        25,000        

12 Passbook Olivetti PR2 Plus สาขา ม.ทกัษิณ 1 35,000        35,000        

13 Passbook Olivetti PR2 Plus สาขา มศว องครักษ์ 1 35,000        35,000        

14 ชุด RAM upgrade 5 1,500          7,500          

15 โทรศพัทมื์อถือจอ 5-6 นิ6ว เพื�อรับส่งขอ้มลูสหกรณ์ 15 15,000        225,000      

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม โทรศพัทมื์อถือ

ดอกเบี6ยจากวงเงินกูย้มืระยะสั6น

การศึกษาและประชุมสัมมนา

โครงการรักษป่์าตน้นํ6า - รักษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ

จานดาวเทียม

ดอกเบี6ยจากวงเงินเบิกเกินบญัชีที�จาํเป็นระยะสั6น
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เครื�องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 632,000            

1 หอ้งพกัอาคารสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว องครักษ์ 24 18,000        432,000      

2 หอ้งพกัอาคารสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว 4 18,000        72,000        

1 ที�สาํนกังานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 2 32,000        64,000        

2 ที�สาํนกังานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลยัพะเยา 2 32,000        64,000        

เครื�องทาํนํ6าอุ่นพร้อมติดตั6ง 114,000            

1 หอ้งพกัอาคารเก่าที�บา้นพกัสหกรณ์ จงัหวดัระยอง 14 6,000          84,000        

2 ในหอ้งพกั ที�อาคารสหกรณ์ฯ มศว 5 6,000          30,000        

ครุภณัฑ ์6 สาํนกังาน 330,000            

1 เครื�องคาํนวณไฟฟ้า 16 หลกั 4 6,000          24,000         

2 ตูเ้กบ็แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 2 8,000          16,000        

3 ตูเ้กบ็เอกสาร 15 ลิ6นชกั 2 8,000          16,000          
4 เครื�องพิมพส์มดุคุ่ฝาก เงินรับฝาก 2 35,000        70,000          
5 เครื�องตรวจสอบลายมือชื�อ สมดุเงินรับฝาก 2 2,500          5,000          

6 เกา้อี6สาํนกังาน 10 5,000          50,000        

7 เครื�องพิมพส์าํเนาเอกสาร Ricoh 2 64,500        129,000      

8 เครื�องขดัทาํความสะอาดพื6นหอ้ง 1 20,000        20,000        

3.2 100,000            
คา่เช่าพื6นที�เวบ็ไซทส์หกรณ์และพฒันา 100,000            

3.3 2,285,500         
1 ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูการจราจรคอมพิวเตอร์ 7 9,700          67,900              

2 โปรแกรมแอนตี6ไวรัส AVG 1 25,000        25,000              

3 Appeon Developer (สาํหรับบริการเวบ็) 1 355,500      355,500            

4 Oracle Standard Edition (ฐานขอ้มูลงานสหกรณ์) 2 256,800      513,600            

5 พฒันาและปรับปรุงเพิ�มเติมApplication เพื�อรองรับการทาํงาน 1 481,500      481,500            

ผา่นAppeon และการรับประกนัการทาํงาน

6 พฒันาระบบประมวลผลรวมขอ้มลูทกุสาขา การติดตั6ง 1 481,500      481,500            

ปรับปรุง งานเสริม และการรับประกนั

7 คา่ติดตั6ง Appeon สาํหรับ Application Server 1 160,500      160,500            

8 คา่เชื�อมต่อ ATM ธนาคาร เพื�อบริการสมาชิก 200,000            

3.4 850,000            
1 อาคารสหกรณ์ มศว ปรับปรุงหอ้งพกัชั6นดาดฟ้า 400,000            

2 ปรับปรุงหอ้งสาํนกังานใหม่ สาขามหาวทิยาลยัทกัษิณ 200,000            

3 ติดตั6งอุปกรณ์ระบบช่วยเหลือผูโ้ดยสารลิฟตอ์ตัโนมติั 250,000            

หมวดซอฟแวร์คอมพวิเตอร์ และค่าลขิสิทธิJ

หมวดประชาสัมพนัธ์

เครื�องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

หมวดก่อสร้างต่อเตมิปรับปรุงอาคาร
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3.5 204,000,000     
1 ซื6อที�ดินหรือที�ดินพร้อมอาคาร เพื�อการลงทนุของสหกรณ์ 200,000,000     

เนื6อที� 400-800 ตารางวา กรุงเทพมหานคร

2 ซื6อที�ดินสมาชิก (ที�ถูกขายทอดตลาดและมีหนี6 ต่อสหกรณ์) 4,000,000         

รวมทั"งหมด 307,395,500     

หมวดที&ดนิ
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วาระที่ 13

เรื&อง อื&น ๆ  
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

(ศ.นพ.สมพล พงศไทย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปโต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

(รศ.ดร.วิชัย ชํานิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

(รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ศ.ดร.สุจินต จินายน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ป 2557

ผูประสานงานสหกรณ ป 2557

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

  นายวิธาน  ปลดเปล้ือง

 2. มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง จังหวัดพัทลุง

  นางเจนจิรา  วิศพันธุ
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คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50
พ.ศ. 2557

นายธาดาศักด์ิ วชิรปรีชาพงษ

ประธานกรรมการ

์

นายชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ

รองประธาน คนท่ี 1

นายพิชิตร มีพจนา

รองประธาน คนท่ี 2

นางสุนีย ลี่ไพบูลย

รองประธาน คนท่ี 3

นางชาดา กล่ินเจริญ

รองประธาน คนท่ี 4

นายวิทยา อรรถโยโค

รองประธาน คนท่ี 5
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คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50
พ.ศ. 2557

นางนงนวล พงษไพบูลย

กรรมการและเหรัญญิก

นายเสถียร อักษรชู

กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐพฤทธ แกวพิบูลย

กรรมการ

นางพิทยาภรณ ดํารงกุลรัตน

กรรมการ

นายพิมลศักด์ิ ถนอมสัตย

กรรมการ

นายพินิจ สีทอง

กรรมการ

นายไพบูลย มณไฑวงศ

กรรมการ

นายรุงรัตน พระนาค

กรรมการ

นางพนอ อัศวรุจานนท

กรรมการ

์
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คณะเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย มศว จำ กัด

1. สัญชัย เตชะมนูญ ผูจัดการใหญ

2. กนกวรรณ ชูนาค รองผูจัดการใหญ

   ฝายการเงิน

3. สุพร บวรวัฒนาโสภณ รองผูจัดการใหญ

   ฝายบัญชี

4. โสภา ทองชัย รองผูจัดการใหญ

   ฝายสาขา

5. จิณหณิภา ดิลกมงคลกุล ผูชวยผูจัดการใหญ

6. กรวรรณ ยังนอย บัญชี

7. ศุภิดา ลูกเสือ ทะเบียนหุนและเงินกู

8. จุฬาลักษณ แสงวันลอย ทะเบียนหุนและเงินกู

9. กนกนาถ สวัสดิมงคล การเงิน

10. ณัฐธภา เทียนทอง การเงิน

11. ปยาณี ทองบอ ธุรการ

12. ฐิดาพัชร กลิ่นสุคนธ เจาหนาที่สหกรณ

   ดูแลงาน

   ณาปนกิจสงเคราะห

สำ นักงานใหญ

1

4 5 11 12

3 6 7 8

9 2 10
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คณะเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย มศว จำ กัด

13. พุทธิพัชร โชตินิธิธนาภรณ สารบบ

14. วีรชิต ศรีมุข พัฒนาสารบบ

15. วิวัตร พวงประดับ ลูกจางประจํา

16. พลอยมณี พราวประพันธ ลูกจางประจํา

17. สุนันท กปนชรานนท ลูกจางชั่วคราว

18. ฮวด แซซิ้ม ลูกจางชั่วคราว

   (จังหวัดระยอง)

19. สดใส ชัชวิล ลูกจางประจํา

   (จังหวัดระยอง)

สำ นักงานใหญ

13 14 15

16 17

18 19
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2 14 3

1 2 31 2 31 2 3

2 3 1 4

1. มณฑา   อํ่าชาง ผูจัดการสาขา

2. ประภาส ยางจิตต เจาหนาที่ประจํา

3. กมลทิพย   ใจเจริญ          เจาหนาที่ประจํา

4. ชโลพร     ฉัตรกังวาลชัย เจาหนาที่ประจํา

สำ นักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี

สำ นักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา

สำ นักงานสาขามหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก

1. ฉวีวรรณ สิ้มใตยิ้น ผูจัดการสาขา

2. พรศิริ ไชยแกว เจาหนาที่ประจํา

3. ศศิภา สกุลปกษ เจาหนาที่ประจํา

1. เบญจวรรณ คําแสนโคตร ผูจัดการสาขา

2. ธนัชพร พันธุเอี่ยม เจาหนาที่ประจํา

3. ชัญญาภัค จันทคาม เจาหนาที่ประจํา

4. ภัทรา เรืองเที่ยง เจาหนาที่ประจํา
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1 2 3

3 1 2

45

1. รุงทิวา พรรณะ ผูจัดการสาขา

2. อุรารัตน สีดา เจาหนาที่ประจํา

3. ปุณิกา หาญสูงเนิน เจาหนาที่ประจํา

สำ นักงานสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

สำ นักงานสาขา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
จังหวัดนครนายก

สำ นักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา

1. วรรณรดา เวชรังษี รักษาการผูจัดการสาขา

2. วิภาภรณ พาหาญกลา เจาหนาที่ประจํา

3. ธงชัย ศีตะปนย เจาหนาที่ประจํา

4. สมจิตร กันป ลูกจางประจํา 

5. พรสวรรค ภูศรี ลูกจางประจํา

1. ชนัญชิดา จํารัสศรี  รักษาการผูจัดการสาขา

2. กาญจนภัสส พรหมเผา  เจาหนาท่ีประจํา

21
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โครงการเพื่อการศึกษาอบรม 
ประจำ ป 2558

 
โครงการที& 1 “โครงการพบสมาชิกประจําปีตามหน่วยต่างจังหวดั” 

1. การดําเนินการ สหกรณ์จดัโครงการพบสมาชิกประจาํปี ตามหน่วยต่างจงัหวดั และในปี นี6     

นดัพบสมาชิกหน่วยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  

2. หลกัการและเหตุผล การใหค้วามรู้ความเขา้ใจทางดา้นสหกรณ์ เป็นการสร้างสมาชิกใหมี้

คุณภาพ โครงสร้างหลกัของสหกรณ์ คือ มวลสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นทั6งเจา้ของ ผูด้าํเนินงาน 

และผูใ้ชบ้ริการของสหกรณ์ ดงันั6นสมาชิกทั6งมวล จึงควรเขา้ใจบทบาทและหนา้ที�ของสมาชิก 

3. วตัถุประสงค์  
(1) เสริมความรู้สมาชิกที�มีอยูแ่ลว้ ใหม้ากขึ6น 

(2) สร้างนกัสหกรณ์รุ่นใหม่ 

(3) ปลูกฝังความเป็นสมาชิก ในฐานะเจา้ของ ผูด้าํเนินงาน และผูใ้ชบ้ริการ 

4. ลกัษณะโครงการ ประชุมสัมมนาร่วมกนัระหวา่งสมาชิก กรรมการดาํเนินการ  และเจา้หนา้ที�

สหกรณ์   เพื�อรับฟังแลกเปลี�ยนความคิดเห็นร่วมกนั 

5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกหน่วยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จาํนวน 100 คน 

6. ระยะเวลา  ใชเ้วลารวมการเดินทางประมาณ 9 วนั ประชุมสัมมนา 
 วนั  

7. งบประมาณ     สหกรณ์สนบัสนุนค่าใชจ่้าย จาํนวน 150,000 บาท  

8. ผลที&คาดว่าจะได้รับ 
(1) สมาชิกสหกรณ์ที�มีคุณภาพ และมีความเขา้ใจสหกรณ์มากขึ6น 

(2) สมาชิกที�มีคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื�อสัตย,์ เสียสละ, รับผดิชอบ, เห็นใจ และวางใจได ้

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

 

โครงการที& 2   "โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกและทศันศึกษา" 
1. การดําเนินการ สหกรณ์จดัประชุมสัมมนาและทศันศึกษาต่อเนื�องทุกปี รวม � รายการ คือ 

รายการที� 1   สมาชิกจากหน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ร่วมกบั

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์จงัหวดันครนายก 
-� ครั6 ง 

     รายการที� 2   สมาชิกจากหน่วยมหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 
 ครั6 ง   

     รายการที� 3   สมาชิกจากหน่วยมหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา ร่วมกบัสมาชิกหน่วย 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 
-� ครั6 ง 
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รายการที� 4   สมาชิกจากหน่วยมหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก ร่วมกบัสมาชิกหน่วย

มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
-� ครั6 ง 

     รายการที� 5   สมาชิกจากหน่วยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
 ครั6 ง 

การจดัประชุมสัมมนาอาจจดัแต่ละหน่วยหรืออาจจดัสัมมนาพร้อมกนัตั6งแต่สองหน่วยหรือทุกหน่วย 

ในครั6 งเดียวหรือ � – 9 ครั6 งก็ไดต้ามความเหมาะสมของเวลาและสถานที�  

2. หลกัการและเหตุผล  สหกรณ์จะกา้วไปสู่ความสาํเร็จตามอุดมการณ์ไดน้ั6น สมาชิกตอ้งมี

ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการสหกรณ์ และการดาํเนินงานตามขบวนการสหกรณ์   

3. วตัถุประสงค์  
(1) เพื�อใหส้มาชิกมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและอุดมการณ์  

(2) เพื�อใหส้มาชิกมีความพร้อมสาํหรับการเปลี�ยนแปลงในกิจการของสหกรณ์ 

(3) เพื�อระดมความคิดเห็นต่างๆ จากสมาชิกในมุมมองที�กวา้งไกล 

4. ลกัษณะโครงการ   สหกรณ์เชิญชวนสมาชิกเขา้ร่วมประชุมสัมมนา เพื�อเสริมความรู้ความ

เขา้ใจแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์  พร้อมทั6งจดัทศันศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว จาํกดั หน่วยละไม่เกิน 40 คน 

6. ระยะเวลา  ใชเ้วลาครั6 งละ 3 - � วนั  

7. งบประมาณ   สหกรณ์สนบัสนุนค่าใชจ่้ายรวมแลว้ไม่เกิน ��:,000 บาท  

8. ผลที&คาดว่าจะได้รับ   
(1) สมาชิกสนใจในกิจการของสหกรณ์มากขึ6น 

(2) สมาชิกเขา้ใจในระบบการบริหารงานของสหกรณ์ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

 

โครงการที& 3   "โครงการสัมมนากรรมการดําเนินการประจําปี" 
1. การดําเนินการ  ประชุมสัมมนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหวา่งคณะกรรมการ

ดาํเนินการ เนื�องจากในแต่ละปีจะมีกรรมการที�ไดรั้บเลือกตั6งเขา้มาใหม่ ร่วมกบัเจา้หนา้ที�ส่วน

ราชการทางสหกรณ์ เพื�อให้อยูใ่นกรอบของพระราชบญัญติัสหกรณ์   

2. หลกัการและเหตุผล พิจารณาทบทวนผลการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปีที�ผา่นมา 

แกไ้ขในส่วนที�บกพร่อง และพฒันาสู่สหกรณ์ชั6นนาํ 

3. วตัถุประสงค์  
(1) เสริมความรู้ที�มีอยูแ่ลว้ ใหม้ากขึ6น 

(2) ทบทวนบทบาทสิทธิและหนา้ที�ของกรรมการดาํเนินการ 

(3) กาํหนดโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ และทบทวนผลการดาํเนินกิจการที�ผา่นมา 
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4. ลกัษณะของโครงการ คณะกรรมการดาํเนินการทุกคนเขา้ร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 

5. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ และผูรั้บเชิญที�เกี�ยวขอ้ง 
6. ระยะเวลา  ใชเ้วลาครั6 งละ 3 - � วนั  

7. งบประมาณ   สหกรณ์สนบัสนุนค่าใชจ่้าย เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน  
�:,000 บาท  
8. ผลที&คาดว่าจะได้รับ 

(1) คณะกรรมการดาํเนินการจะไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหาของแต่ละ

หน่วยงานแกไ้ขปัญหา และพฒันาสหกรณ์ใหก้า้วไกลดว้ยความมั�นคง 

(2) รับทราบแนวทางใหม่ ๆ จากส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งกบังานสหกรณ์ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว จาํกดั 

 
โครงการที& 4   “โครงการประชุมเจ้าหน้าที&สหกรณ์ประจําปี” 

1. การดําเนินการ  กาํหนดประชุมสัมมนาใหก้ารศึกษาอบรมเจา้หนา้ที�สหกรณ์ทุกปี 

2. หลกัการและเหตุผล พิจารณาทบทวนงานที�ปฏิบติัทั6งงานประจาํและงานบริการในรอบปีที�

ผา่นมา แกไ้ขในส่วนที�บกพร่องพร้อมทั6งพฒันางานใหม่ ๆ ใหดี้ขึ6น 

3. วตัถุประสงค์ 
(1) เพื�อเพิ�มพูนความรู้ทางวชิาการใหแ้ก่เจา้หนา้ที�และลูกจา้งของสหกรณ์ 

(2) เพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงและพฒันาการบริการ 

4. ลกัษณะโครงการ  สัมมนาทบทวนงานประจาํ, งานบริการ และศึกษาดูงาน  

5. กลุ่มเป้าหมาย  เจา้หนา้ที�สหกรณ์ทุกคน 
6. ระยะเวลา  ใชเ้วลาครั6 งละ 3 - � วนั  

7. ประมาณการรายจ่าย สหกรณ์สนบัสนุนค่าใชจ่้าย เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาท 

8. ผลที&คาดว่าจะได้รับ    พฒันางานประจาํควบคู่งานบริการ และพฒันาองคก์ร 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั 

 

โครงการที& 5   “โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ” 
1. การดําเนินการ  สหกรณ์กาํหนดโครงการทศันศึกษาศึกษาต่างประเทศ  

2. หลกัการและเหตุผล  สหกรณ์จะกา้วไปสู่ความสาํเร็จตามอุดมการณ์ได ้ สมาชิกตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจในหลกัการสหกรณ์ และวสิัยทศัน์ดา้นอื�น ๆ ประกอบดว้ย จึงควรมีโอกาสไดศึ้กษาดู

งานและทศันศึกษาในต่างประเทศ เพื�อศึกษาและนาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดความสาํเร็จ  

3. วตัถุประสงค์     เพิ�มพูนความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาต่าง ๆ  

4. ลกัษณะโครงการ     เพื�อศึกษาวถีิชีวติ สภาพภูมิประเทศ และดูงานสหกรณ์เมื�อมีโอกาส 
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5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกไม่เกิน 3: คน กรรมการและเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ไม่เกิน 
0 คน 

6. ระยะเวลา               ใชเ้วลาครั6 งละ 3 - U วนั  

7. งบประมาณ  สหกรณ์สนบัสนุนค่าใชจ่้าย เป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท  
8. ผลที&คาดว่าจะได้รับ เมื�อสมาชิกไดโ้อกาส ไดท้ศันศึกษา ไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็น ได้

เห็นการปฏิบติังานจริง ไดศึ้กษาสภาพความเป็นอยูข่องประเทศนั6น ๆ จะไดน้าํไปประเมินผล 

เปรียบเทียบ และพฒันา ให้เกิดสิ�งใหม่ ๆ ที�ดีกวา่  
9. ผู้รับผดิชอบโครงการ คณะกรรมการดาํเนินการร่วมกบักรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

----------------- 
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อัตราบำ เหน็จหุน ป 2558อัตราบำ เหน็จหุน ป 2558

กองทุนบําเหน็จหุนสิ้นป 2557 ยกมา 13,736,420.26 บาท

เพิ่ม เงินสะสมทุนบําเหน็จหุน ป 2558 50,000.00 บาท

 กองทุนบําเหน็จหุนป 2558 13,786,420.26 บาท

สิ้นป 2557 สหกรณมีทุนเรือนหุนทั้งสิ้น 470,183,593 หุน

 อัตราบําเหน็จหุน ป 2558 0.029 ตอหุน
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ กัด 
โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมสะปอก 
จังหวัดเชียงใหม
และสงมอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมสะปอก
จังหวัดเชียงใหม
วันจันทรท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั โดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังที ่12/2556 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 มีมติใหการสนับสนุนการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมสะปอก ตําบลแมวิน อําเภอ
แมวาง จงัหวดัเชยีงใหม เพือ่เปนการแบงเบาภาระของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในการดูแลความเปนอยูของประชาชน
ในถิน่ทรุกนัดาร มายาวนานกวา 60 ป เปนจาํนวนเงนิ 400,000.00 บาท (สีแ่สนบาทถวน) แยกเปนคากอสราง 322,699.00 
บาท คาเคร่ืองนอน อุปกรณการเรียน และคาดําเนินการอื่นๆ 77,301.00 บาท เปนอาคารชั้นเดียว ขนาด 6 X 24 เมตร 
ตามคํารองขอของสหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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 สหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิโครงการหลวง 
มีหนังสือที่ สอ.122/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 
แจงการรับมอบงาน เน่ืองจากการกอสรางศนูยพฒันาเดก็เลก็
บานแมสะปอก ไดแลวเสร็จ สหกรณจึงไดกําหนดวันรับและ
สงมอบอาคารศูนยฯ ดังกลาวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 
นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ ประธานกรรมการ นายเฉลียว 
พนัธุสดีา อดตีประธานกรรมการ พรอมดวยเจาหนาทีส่หกรณ
ไดเดินทางไปรับและสงมอบอาคารดังกลาว และมีผูมา
รวมงานรับมอบอาคารศูนยฯ ดังกลาว ไดแก นายอําเภอ
แมวาง นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ผูใหญบาน
แมสะปอก ประธานกรรมการ อดีตประธานกรรมการ และ
เจาหนาทีส่หกรณออมทรพัยฯ พนกังานมลูนธิโิครงการหลวง 
จํากัด คุณครูจากโรงเรียนขางเคียง และชาวบานจํานวนมาก
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 สหกรณไดรบัการตอนรบัอยางอบอุน และรบัชมการแสดงของเด็กเล็กและนกัเรียน ลกูหลานของชาวบานซึง่เปน
ชาวกะเหรีย่ง และประธานกรรมการไดมอบเงนิจากทนุสาธารณประโยชน จํานวน 10,000.00 บาท (หนึง่หมืน่บาทถวน) 
ใหแกผูใหญบานแมสะปอก เพื่อใหการสนับสนุนในการซื้ออุปกรณการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพ่ืออนาคตของเด็กเล็ก
บานแมสะปอก ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
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 ในโอกาสอันเปนมงคลท่ีสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด จะไดรวม
กันจัดงานบุญกุศลโดยการทอดผาปาสามัคคีสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด เพ่ือ
สมทบทุนสรางพระอุโบสถ ณ วัดดอนกู ตําบลหนองไผ 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสารที่ 15 เดือน
พฤศจิกายน ปพุทธศักราช 2557 (แรม 9 ค่ํา เดือน 12 
ปมะเมีย)

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ กัด
กำ หนดทอดผาปาสามัคคี 
เพื่อสมทบทุนสรางพระอุโบสถ ณ วัดดอนกู 
ตำ บลหนองไผ อำ เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
วันเสารที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.39 น.
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 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและเพ่ือรวบรวมปจจัยอันเปนบริวารขององคผาปา
สามัคคี เพื่อสมทบทุนสรางพระอุโบสถ ใหมีศาสนสถานที่เหมาะสมสําหรับประกอบพิธีกรรมของสงฆ และพุทธศาสนิกชน
ไดใชเปนศนูยกลางการทาํกจิกรรมของชมุชน ซึง่เปนการสงเสรมิการทาํนบุาํรุงพระพทุธศาสนาใหเจรญิรุงเรอืงเปนสถาบนัหลกั
ของชาติสืบไป ทั้งน้ี เงินบริจาคทั้งหมด สหกรณไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน
 การทอดผาปาสามัคคี ไดผลสําเร็จเปนที่เรียบรอยดี ไดรับเงินบริจาคทั้งส้ินดังนี้
  เงินทอดผาปา ที่ไดรับทั้งหมด เปนจํานวนเงิน 381,753.50 บาท
  (เปนเงินทอดผาปา จากสหกรณ จํานวน 269,263.50 บาท)
 จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแหงบุญกุศลท่ีไดบําเพ็ญแลว จงเปนพลวปจจัย อํานวยผลใหสมาชิก
ทุกทานและครอบครัวประสบแตความสุขความเจริญดวยอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาน ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ
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ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป 
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ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป 
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ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป 
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ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป 
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ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป 
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ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป 
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ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป 
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ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป 
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สหกรณออมทรัพย มศว จำกัด มุงมั่นสูความเปนเลิศ 
SWUTCC Toward Excellence Cooperative 

 

พฒันาทนุของสหกรณ เพือ่เสรมิสรางความแขง็แกรงของสหกรณ 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน 

1 

พฒันาการบริหารจดัการของสหกรณ เพือ่ความพอดแีละพอใจ 
ของมวลสมาชกิ 

พฒันาบคุลากรของสหกรณ เพือ่เสรมิสรางความรูทางสหกรณ 
และคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 


