การประชุมใหญสามัญ
และรายงานกิจการประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
วันศุกรที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meetings

โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26

สารบัญ
สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สารจาก ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย มฉก. จํากัด
การประชุมใหญสามัญประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการของสหกรณฯ ประจําป 2563
3.2 รายงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณฯ ประจําป 2563
4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563
4.3 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณฯ ประจําป 2564
4.4 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
4.5 พิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2564 และกําหนดคาตอบแทน
4.6 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายได – รายจาย ประจําป 2564
4.7 พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุม
กรรมการดําเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําป 2564
4.8 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพย มฉก. จํากัด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2563
6.2 เรื่องที่สมาชิกเสนอที่ประชุมใหญ
ภาคผนวก
ประมาณการคิดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26 และฝายจัดการสหกรณฯ

หนา
1
2
4
25
34
38
61
62
63
65
66
75
76
77
79
82

สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด ไดดําเนินกิจการ
มาครบรอบปบัญชี โดยกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบปบัญชีใหแกสมาชิกไดรับทราบ ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2564
ดิฉันรูสึกยินดีและขอชื่นชมในความสําเร็จของสหกรณออมทรัพยฯ ภายใตการบริหารงาน
ของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 ที่ไดตั้งใจ มุงมั่น และพัฒนางานสหกรณฯ จนประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานที่ไดกําหนดไว

ถึงแมในระยะเวลาที่ผานมานั้น

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

จะเกิดปญหาจาก

2019 ในประเทศไทยและทั่วโลก

สงผลกระทบใหภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศผันผวน

แตถึงอยางไร

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ก็ยังสามารถจัดสวัสดิการดานเงินรับฝากจากสมาชิกเพื่อเปน
การเก็บออมเงินไวใชในอนาคตและในยามฉุกเฉิน

จัดใหมีสวัสดิการดานสินเชื่อแกสมาชิกและ

ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดรอน อีกทั้งยังจัดใหความชวยเหลือแกสมาชิกและครอบครัวของ
สมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกดวย
สุดทายนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งบารมี

หลวงปูไตฮงกง ดลบันดาลใหสหกรณฯ เจริญรุงเรือง ยั่งยืน มั่งคงตลอดไป และขอใหสมาชิก
สหกรณฯ ทุกคนประสบความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยมีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ

ghne

hems

(รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สารประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด ที่รักทุกทาน
ในรอบปบัญชี 2563 ที่ผานมา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ จํากัด ชุดที่ 26 ซึ่งไดรับความไววางใจจากสมาชิกในการประชุมใหญครั้งที่ผานมา ลงคะแนนเสียง
คัดเลือกเขามาทําหนาที่ โดยยึดหลักการสหกรณ หลักธรรมาภิบาล และหลักความพอเพียง ดวยความรอบคอบ
คํานึงถึงความมั่นคงเสถียรภาพของสหกรณฯ มาโดยตลอด
เปนที่ทราบกันดีวา ในปจจุบันที่เกิดสถานการณโรคระบาดไวรัส COVID-19 แผขยายกระทบเศรษฐกิจ
ทั่วโลกรวมถึงระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
หลายองคกรมีการลดเวลาการทํางาน
การเลิกจาง
หรือ
การลดเงินเดือน รวมทั้งผูประกอบอาชีพอิสระก็ขาดรายได หรือรายไดหลักลดลง กระทบถึงครอบครัวสมาชิก
สหกรณฯ ไดรับความเดือดรอนจากสถานการณดังกลาว สหกรณฯ ซึ่งถือเปนหนวยงานหนึ่งในการจัดสวัสดิการ
ชวยเหลือสมาชิก ไดเล็งเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแกสมาชิก จึงไดกําหนดมาตรการเพื่อชวยเหลือสมาชิก โดยการพัก
ชําระหนี้เงินตนตามความประสงคของสมาชิกผูกูทุกราย ทุกสัญญา รวมเปน 3 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน, 4 เดือน
และ 2 เดือน ตามลําดับ ในขณะเดียวกันก็แสวงหาแหลงลงทุนภายนอกที่จะนํารายไดมาสูสหกรณฯ คนหาขอมูล
ในการลงทุนอยางถี่ถวน สงเสริมและรณรงคใหสมาชิกรักการออม รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เพื่อบรรลุ
พันธกิจตามแผนงานของสหกรณฯ
ในนามของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 ขอขอบพระคุณทานอธิการบดี ผูบริหารของมหาวิทยาลัย
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ นักวิชาการจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ ผูสอบบัญชีจากสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณสมุทรปราการ และสมาชิกสหกรณฯ ทุกทานที่มีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานของสหกรณฯ สําเร็จ
ลุลวงดวยดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งบารมีของหลวงปูไตฮงกง
ที่เคารพบูชาของพวกเราชาว มฉก. ดลบันดาลใหทุกทานรวมทั้งครอบครัว ประสบแตความสุข ความเจริญ
ปลอดทุกข ปราศจากโรค ภยันตรายทั้งปวง และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

( ผูชวยศาสตราจารย นิก สุนทรธัย )
ประธานกรรมการ
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัด
วันศุกรที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meetings
**************************
สมาชิกเขารวมประชุม.................... คน จากสมาชิกตามทะเบียน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
จํานวน ………… คน
ผูเขารวมประชุม
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ...............................................................................................................................................................
4)...............................................................................................................................................................
5)...............................................................................................................................................................

เริ่มประชุมเวลา …………. น.
ผูชวยศาสตราจารย นิก สุนทรธัย ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ จํากัด แจงตอที่ประชุมทราบวา รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวานิชยานนท อธิการบดี มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดใหความอนุเคราะหแกสหกรณฯ ในการเปนประธานกลาวเปดงานประชุม ผานคลิปวีดีโอ
โดยกลาวเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 และกลาวใหโอวาทแกสมาชิกสหกรณฯ
จากนั้น ผูชวยศาสตราจารย นิก สุนทรธัย ไดเปนประธานในที่ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
*************************

1. การมอบเงินสมนาคุณเปนเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตมั่นคง เกษียณมั่งคั่ง แกสมาชิกสหกรณฯ
ที่มีอายุการเปนสมาชิกติดตอกันครบ 10 ป
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26 ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.4.7 ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชีวิตมั่นคง เกษียณมั่งคั่ง แกสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกติดตอกันครบ 10 ป คนละ 200.00 บาท ( สองรอยบาทถวน )
ตั้งแตสมาชิกเลขที่ 1151 - 1208 รวม 28 คน เปนเงิน 5,600.00 บาท ( หาพันหกรอยบาทถวน )
มติที่ประชุม ………………………………….………………………………

2. การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแกกรรมการที่ปฏิบัติงานครบวาระการดําเนินการ
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.4.7 ที่ประชุมมีมติเห็นพองตองกันใหมีการ
มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแกกรรมการดําเนินการที่ปฏิบัติงานครบวาระการดําเนินการ 1 วาระ ( 2 ป )
การดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการในป 2563 มีกรรมการที่ปฏิบัติงานครบวาระการดําเนินการ
รวม 6 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารย รุงฤดี รัตนวิไล
อาจารย ดร.สิทธิโชค สินรัตน
น.ส.อนงควดี พุมไสว
อาจารย ดร.ชัญญา เจียมใจ
นายประวัติ วุฒิวงศ
นายสรรเสริญ วงษเทศ

มติที่ประชุม ………………………………….………………………………

สังกัด
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
กองกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักพัฒนานักศึกษา
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3. การมอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกเกษียณอายุ
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.4.8 ที่ประชุมเห็นชอบมอบเงินใหแกสมาชิก
ที่เกษียณอายุ โดยในป พ.ศ. 2564 เปนเงินตอบแทน คนละ 1,00.00 บาท ( หนึ่งพันบาทถวน ) ซึ่งในป 2564 นี้
มีสมาชิกสหกรณฯ ที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ รวม 10 คน ที่เกษียณอายุ และเพื่อเปนการขอบคุณบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่เปนสมาชิกสหกรณฯ มาจนเกษียณอายุ รวม 10 คน ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สมาชิกเลขที่
สังกัด
1.
ผูชวยศาสตราจารย นิก สุนทรธัย
012
คณะนิติศาสตร
2.
น.ส.พิมพเพชร เลนทัศน
160
กองอาคารสถานที่
3.
น.ส.ออย วงศจีน
293
กองกลาง
4.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรโชติ เกิดแกว
177
คณะศิลปศาสตร
5.
อาจารยลาวรรณ อนันตชลาลัย
265
คณะบริหารธุรกิจ
6.
อาจารย ดร.รุงเพชร สงวนพงษ
302
คณะกายภาพบําบัด
7.
น.ส.ศิริวรรณา ศรีเจริญ
391
คณะพยาบาลศาสตร
8.
ผูชวยศาสตราจารย วัชรินทร รังษีภาณุรัตน
527
คณะเทคนิคการแพทย
9.
นายจรูญ อุตมะ
1076
กองอาคารสถานที่
10.
นายศรายุทธ เอี่ยมอิทธิพล
1032
กองอาคารสถานที่
รวมสมาชิกเกษียณอายุ 10 คน
มติที่ประชุม ………………………………….………………………………
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562
*************************
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ณ หอง 4–207 และหอง 4 – 208 อาคารโภชนาการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สมาชิกเขารวมประชุม 313 คน จากสมาชิกตามทะเบียน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 จํานวน 652 คน
ผูเขารวมประชุม
1. นายพีรวิชญ เจียรพิสิฐพงศ
2. นายเพี้ยน เกตุศรี
3.
4.
5.
6.
7.

นายพรเทพ แกวประเสริฐ
นายณัฐกร แกวดี
นางสาววารุณี วุฒิสาร
นายฉลอง สมดี
นางสาวสิระดา แยมกลีบ

สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
ผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพย มฉก. จํากัด ประจําป 2562
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยไทยซัมมิท โอโตพารท จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยคอสโมอุตสาหกรรม จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
เมื่อครบองคประชุมตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด ขอ 69
อาจารย ดร.วิรัตน ทองรอด ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จํากัด ไดรับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ใหทําหนาที่เปนประธานในพิธี โดยกลาวเปดการประชุมและใหโอวาทแกสมาชิกสหกรณฯ
จากนั้น อาจารย ดร.วิรัตน ทองรอด ไดเปนประธานในที่ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1. การมอบเงินสมนาคุณเปนเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตมั่นคง เกษียณมั่งคั่ง แกสมาชิกสหกรณฯ
ที่มีอายุการเปนสมาชิกติดตอกันครบ 10 ป
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 10/2562
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.4.6 ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชีวิตมั่นคง เกษียณมั่งคั่ง แกสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกติดตอกันครบ 10 ป คนละ 200.00 บาท ( สองรอยบาทถวน )
ตั้งแตสมาชิกเลขที่ 1085 - 1150 รวม 19 คน เปนเงิน 3,800.00 บาท ( สามพันแปดรอยบาทถวน )
มติที่ประชุม รับทราบ
2. การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแกกรรมการที่ปฏิบัติงานครบวาระการดําเนินการ
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.4.7 ที่ประชุมมีมติเห็นพองตองกันใหมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อ
เชิดชูเกียรติแกกรรมการดําเนินการที่ปฏิบัติงานครบวาระการดําเนินการ 1 วาระ ( 2 ป )
การดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการในป 2562 มีกรรมการที่ปฏิบัติงานครบวาระการดําเนินการ
รวม 5 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. อาจารย ดร.วิรัตน ทองรอด
2. ผูชวยศาสตราจารย ช.ชยินทร เพ็ชญไพศิษฏ
3. อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
4. วาที่ ร.ต.เทพสุรีย จันสามารถ
5. นางสาวกันตฤทัย เมฆสุทร
มติที่ประชุม รับทราบ
3. การมอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกเกษียณอายุ
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.4.9 ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติมอบของที่ระลึกใหแกสมาชิก
ที่เกษียณอายุโดยในป พ.ศ. 2563 นี้ มีสมาชิกสหกรณฯ ที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ รวม 2 คน ที่เกษียณอายุ และ
เพื่อเปนการขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่เปนสมาชิกสหกรณฯ มาจนเกษียณอายุ
จึงเห็นควรมอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกเกษียณอายุ รวม 2 คน ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สมาชิกเลขที่
สังกัด
1.
อ.ดร.วิรัตน ทองรอด
254
คณะเภสัชศาสตร
2.
น.ส.ประภาพร ตั้งประเสริฐสม
557
กองพัสดุ
รวมสมาชิกเกษียณอายุ 2 คน
มติที่ประชุม รับทราบ

6

4. การดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ประจําปบัญชี 2562
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา ในรอบปบัญชี 2562 ( ตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค.
2563 ) คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณชุดนี้ไดรับความไววางใจจากสมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนตัวแทนเขามา
บริหารงานของสหกรณคณะกรรมการไดมุงมั่น ทุมเท รวมแรงรวมใจกันบริหารกิจการงานตางๆ โดยยึดหลักการสหกรณ
หลักธรรมาภิบาล และความพอเพียง ดวยความรอบคอบและคํานึงถึงความมั่นคงของสหกรณเปนที่ตั้ง ทั้งนี้เพื่อสราง
ความมั่นใจและใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมวลสมาชิก ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนเพื่อพิจารณาเงินลงทุน
ของสหกรณใหเปนระบบ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
สหกรณไดดําเนินโครงการตางๆ ทั้งโครงการตอเนื่อง และโครงการใหม สอดคลองตามแผนกลยุทธ และ
แผนการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน โครงการเสวนาสัญจร โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได โครงการพัฒนาสุขภาพการเงิน
ของสมาชิก โครงการบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกในสถานการณ COVID–19 เปนตน โดยเฉพาะโครงการบรรเทา
ความเดือดรอนของสมาชิกในสถานการณ COVID–19 ซึ่งพักชําระตนเงินของเงินกูแกสมาชิกเปนการแบงเบาภาระ
ในสถานการณวิกฤติ มีสมาชิกเขารวมโครงการฯ มากถึง 352 สัญญา
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561
ประธานกรรมการ มอบหมาย อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม รองประธานกรรมการคนที่ 2 ทําหนาที่
ผูจัดการสหกรณฯ เสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานกิจการของสหกรณฯประจําป 2562
ในรอบปงบประมาณ 2562 (วันที่ 1 มิถุนายน 2562– วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด (สอ.มฉก.) ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 25
ได บ ริ ห ารงานตามแผนงานประจํ า ป 2562 ที่ไดรับ อนุมัติจ ากที่ป ระชุมใหญส ามัญ เมื่อวัน ที่ 7 สิ งหาคม 2562
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ โดยเนนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการของสหกรณ
ยังสงผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดทั้ง 6 พันธกิจ ดังนี้
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม คุณธรรม โปรงใสตรวจสอบได โดยเนนการมีสวนรวม
ของสมาชิก คณะกรรมการและฝายจัดการ สหกรณฯไดตระหนัก และใหความสําคัญในการบริหารจัดการอยางเขมแข็ง
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย จนเปนที่ยอมรับของสมาชิกและบุคคลภายนอกในปงบประมาณ 2562 ไดมีการ
แพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปทั่วโลก สงผลกระทบตอภาพรวมของเศรษฐกิจและความเปนอยูอยางมากสหกรณฯ ได
ดําเนินการชวยเหลือสมาชิกโดยใหสมาชิกที่ไดรับผลกระทบสามารถเขารวมโครงการพักชําระหนี้เงินตนไมเกิน 4 เดือน และ
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ไดขยายเวลาตออีก 2 เดือน เนื่องจากยังมีสถานการณยังไมสูสภาวะปกติ รวมเปน 6 เดือน และในชวงที่มีการระบาด
สหกรณฯ ยังคงใหบริการสมาชิกเปนปกติโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศแทนตางๆ เชน E-mail, Website , Facebook
และ Line ในการหารื อ และพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ รื่ อ งต า งๆ ของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ คณะกรรมการศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ คณะกรรมการเงินกู และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการลงทุน เปนปกติผานโปรแกรมซูม (Zoom) และ
ไดมีการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑดีและดีมาก สหกรณฯ ยังไดรับการประเมิน
จากสํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการมีผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก ตามขอกําหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐาน
สหกรณจากกรมสงเสริมสหกรณ สรางความปลื้มปติยินดีแกสมาชิก คณะกรรมการ และฝายจัดการของสหกรณฯ
.

2. สงเสริมการออมของสมาชิก เพื่อใหเห็นคุณคาของการออมในรูปแบบทุนเรือนหุน และเงินฝาก สหกรณฯ
ได ร ว มเป น เจ าภาพในการจั ดวั น ออมแห งชาติ เขตพื้น ที่ส หกรณส มาชิ ก ชุมนุมสหกรณออมทรั พย แหง ประเทศไทย
ภาคตะวันออก และโครงการสัปดาหการออม เพื่อตอบขอซักถามตางๆ ของสมาชิก แนะนําผลิตภัณฑเงินฝากตางๆ มีการ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรใหมของมหาวิทยาลัยฯ ไดรูจักสอ.มฉก. และเปดรับสมัครสมาชิกใหม โดยสมาชิกสามารถ
เปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณฯ ไดทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้
1) บัญชีเงินฝากออมทรัพย
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.25 ตอป
2) บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป
3) บัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตมั่นคง เกษียณมั่งคั่ง อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป
4) บัญชีเงินฝากสะสมวันละนิด เพื่อชีวิตพอเพียง
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป
5) บัญชีเงินฝากเก็บเบี้ยใตถุนราน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป
6) บัญชีเงินฝากออมทรัพย สุขใจในครัวเรือน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป
7) บัญชีเงินฝากออมทรัพย สุขใจไดออม
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป
3. สหกรณฯ ได มีส ว นร ว มในการรั บ ผิดชอบตอสังคมโดยไดรว มจัดโครงการ“น้ําใจชาวสหกรณสูผูป ระสบ
อุทกภัย” เพื่อนํารายไดไปจัดทําถุงยังชีพมอบแดผูประสบอุทกภัย และโครงการ“สหกรณไทย รวมใจพิชิต covid-19”
นํารายไดมอบใหแกโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ รวมถึงจัดหาสิ่งที่จํ าเปน
สําหรับแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยในการตอสูกับเชื้อโควิด-19 และยังรณรงคใหฝายจัดการลดการใช
พลังงาน และรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใชน้ํายาอเนกประสงค(จุลินทรีย) แทนการใชสารเคมี มีการลดการใชกระดาษ
ในการบริหารจัดการ เชน ในการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการชุดตางๆ ไดใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
แทนการแจกเอกสารประกอบการประชุ ม และในการติ ด ต อ สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ ข า วสาร และกิ จ กรรมต า งๆ
เพื่อใหสมาชิกทราบ เปลี่ยนจากการใชกระดาษเปนการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแทน เชน
E-mail
;
Website
;
Facebook page ;
Line Add
;

coop_hcu_1682139598@hotmail.com
hcusaving.com
สหกรณออมทรัพย มฉก.
@ coop_hcu
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4. สหกรณฯ มีการสงเสริมใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในดานการดํารงชีวิต และดานสังคม โดยจัดโครงการ
ตางๆ เชน โครงการ “ตลาดไลนขายของ สอ.มฉก.” เพื่อเปนสื่อกลางในการใหสมาชิกนําสินคา หรือผลิตผลทางการเกษตร
ของสมาชิกมาจําหนาย โครงการเงินกูตางๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เชน โครงการเงินกูเพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อให
สมาชิกสามารถนําไปใชเปนทุนเริ่มตน หรือเปนทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โครงการเงินกูชําระหนี้ภายนอก เพื่อชวย
ลดดอกเบี้ยที่สมาชิกตองนําเงินไปชําระแกเจาหนี้ภายนอก โครงการบัญชีครัวเรือนเตือนการใชจาย โครงการอบรมอาชีพ
เสริ มเพิ่ มรายได “Make Money Online; สไตลไลฟส ด” โครงการตางๆ ดังกลาวตองการเพื่อใหส มาชิกกาวไปสูชีวิ ต
ที่มีความเปนอยูที่ดี
5. ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัตกรรมการบริการแกส มาชิ ก สหกรณไดมีการพั ฒ นา
Website ขึ้นใหมโดยใชโดเมนเปน www.hcusaving.com สหกรณจัดโครงการเตรียมความพรอมของฝายจัดการเพื่อการ
รองรับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใหบริการแกสมาชิก โดยจัดอบรม “การจัดทํา Google ไดรฟ”และ
“การบริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต ข องสหกรณ ฯ ”ส ว นในเรื่ อ งของโปรแกรมบั ญ ชี ส หกรณ ที่ ส หกรณ ฯ เข า ร ว มโครงการ
“จั ด หาโปรแกรมสหกรณ ออมทรั พย ให แก ส มาชิก” กับ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ.) ซึ่ง ขณะนี้
อยูระหวางดําเนินคดีฟองรองกับ บริษัท เมโทร ซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จึงทําใหโปรแกรมไมมีความคืบหนา
และสหกรณฯ ก็ไดมีการประสานงานความคืบหนาอยางตอเนื่อง
6. สงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกดําเนินชีวิตตามศาสตรพระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัด
โครงการตางๆ เชน โครงการเสวนาสัญจรครั้งที่ 11 โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษาโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัย พั ฒนา
จ.ระยอง และรวมเสวนากับสมาชิกในหัวขอ “ไขขอของใจ...สมาชิกสหกรณฯ” ณ The Toy Art Resort จ.ระยอง และ
โครงการ สอ.มฉก.รวมใจรับใชสังคม โดยรวมปลูกหญาทะเล เก็บกวาดและบูรณะศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก หมูเกาะมันใน จ.ระยอง ซึ่งตองขอขอบพระคุณสมาชิกและผูมีจิตอันเปนกุศลทุกทาน
ที่รวมกิจกรรมในครั้งนี้จนทําใหโครงการประสบความสําเร็จดวยดี
ในรอบปที่ผานมาสหกรณฯ ไดพยายามคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน คุมราคา และพยายามควบคุมการบริหาร
จัดการใหอยูในประมาณการรายรับ และรายจายที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป ในปงบประมาณ 2562
สหกรณฯ มีรายรับ 14,772,662.63 บาท ( สิบสี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกรอยหกสิบสองบาทหกสิบสามสตางค )
รายจ าย 3,789,915.52 บาท ( สามล า นเจ็ ดแสนแปดหมื่น เกาพัน เการ อยสิบ ห าบาทห าสิ บ สองสตางค ) สงผลใหไ ด
กําไรสุทธิ 10,982,747.11 บาท ( สิบลานเกาแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดรอยสี่สิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค )

“สหกรณเปนของสมาชิกทุกทาน รวมกันชวยพัฒนาอยางสรางสรรค เพื่อความยั่งยืน”
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1. รายงานฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปกอน
รายการ

( จํานวนเงิน : บาท )
ป 2562

ป 2561

เพิ่ม(ลด)

ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว

228,224,450.00

210,178,650.00

18,045,800.00

เงินรับฝากจากสมาชิก

62,908,031.13

60,044,097.54

2,863,933.59

ทุนสํารอง

10,304,100.24

9,317,198.51

986,901.73

1,105,619.24

963,167.24

142,452.00

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

14,041,406.25

8,933,291.93

5,108,114.32

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงปทท.จก.

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

2,007,700.00

2,001,000.00

6,700.00

16,000,000.00

11,000,000.00

5,000,000.00

976,000.00

0.00

976,000.00

สลากออมสินพิเศษธนาคารออมสินฯ

7,500,000.00

7,500,000.00

0.00

เงินฝากสหกรณออมทรัพยตํารวจน้ําฯ

25,009,005.90

27,016,565.92

(2,007,560.02)

0.00

129,153.73

(129,153.73)

282,368.06

271,641.17

10,726.89

เงินฝากสหกรณออมทรัพยไทยยาซากิฯ

0.00

5,561,485.25

(5,561,485.25)

เงินฝากสอ.หนังสือพิมพบางกอกโพสตฯ

6,350,000.00

7,000,000.00

(650,000.00)

เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรีฯ

10,145,083.37

9,585,008.28

560,075.09

0.00

500.00

0.00

เงินฝากสหกรณออมทรัพยรพ.ตํารวจฯ

48,687.83

48,445.61

242.22

เงินฝากสหกรณออมทรัพยไทยคูราโบฯ

4,017,165.33

4,017,165.33

0.00

เงินฝากสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจ.สุรินทรฯ

17,490,298.99

7,193,151.84

10,297,147.15

เงินฝากสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานีฯ

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

8,562,883.58

3,439,076.81

5,123,806.77

ทุนสะสมตามขอบังคับ

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทยจก.
หุนชุมนุมกรุงเทพจก.
หุนบริษัทสหประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)

เงินฝากสหกรณออมทรัพยพนง.บ.อีซูซุฯ
เงินฝากสหกรณออมทรัพยตํารวจจ.สระแกวฯ

เงินฝากสหกรณออมทรัพยพนง.ฯ เอ ไอ ทีฯ

เงินฝากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จ.ขอนแกน
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1. รายงานฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปกอน (ตอ)
รายการ

( จํานวนเงิน : บาท )

ป 2562

ป 2561

เพิ่ม(ลด)

เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการฯ

5,000,000.00

10,000,000.00

(5,000,000.00)

เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูแพรฯ

9,000,000.00

8,000,000.00

1,000,000.00

เงินฝากชุมนุมกรุงเทพฯ

5,140,076.72

5,114,564.38

25,512.34

เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง ปทท.

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

เงินฝากสหกรณออมทรัพยคอสโมอุตสาหกรรมฯ

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

10,996,500.00

11,827,500.00

(831,000.00)

250,616,916.59

230,197,122.76

20,419,793.83

เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป

97,818,100.00

121,492,511.50

(121,492,511.50)

เงินชําระคืนเงินกูระหวางป

97,482,296.55

127,635,171.79

(127,635,171.79)

เงินกูคงเหลือ ณ สิ้นป

121,491,207.86

121,155,404.41

335,803.45

กําไรสุทธิประจําป

10,982,747.11

9,738,107.01

1,244,640.10

เงินฝากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ
ทุนดําเนินงานทั้งหมด

2. การรายงานจํานวนสมาชิก
รายการ
2.1 จํานวนสมาชิกสามัญ
สมาชิกยกมาตนป
บวก รับสมาชิกเขาใหมระหวางป
รวม
หัก สมาชิกลาออกระหวางป
สมาชิกคงเหลือสิ้นป

ป 2562
544
23
567
45
522

ป 2561
คน
คน
คน
คน
คน

553
35
591
47
544

คน
คน
คน
คน
คน
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รายการ
2.2 จํานวนสมาชิกสมทบ
สมาชิกยกมาตนป
บวก รับสมาชิกเขาใหมระหวางป
รวม
หัก สมาชิกลาออกระหวางป
สมาชิกคงเหลือสิ้นป

ป 2562
126
7
133
3
130

3. การรายงานมูลคาทุนเรือนหุน
รายการ
ทุนเรือนหุนยกมา
บวก รับคาหุนระหวางป
รวม
หัก ชําระคาหุนระหวางป
ทุนเรือนหุนคงเหลือ

ป 2562
210,178,650.00
24,901,600.00
235,080,250.00
6,855,800.00
228,224,450.00

4. การรับฝากเงินจากสมาชิกทุกประเภท
รายการ
เงินรับฝากคงเหลือยกมา
บวก รับฝากระหวางป
รวม
หัก ถอนเงินระหวางป
เงินรับฝากคงเหลือ

ป 2562
60,044,097.54
52,304,098.57
112,348,196.11
49,440,164.98
62,908,031.13

ป 2561
คน
คน
คน
คน
คน

129
3
132
6
126

คน
คน
คน
คน
คน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ป 2561
195,526,270.00
25,350,780.00
220,877,050.00
10,698,400.00
210,178,650.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ป 2561
53,475,369.72
53,358,574.06
106,833,943.78
46,789,846.24
60,044,097.54

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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5. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก
รายการ
เงินกูคงเหลือยกมา
บวก ใหกูระหวางป
รวม
หัก รับชําระคืนระหวางป
เงินกูสามัญคงเหลือ

ป 2562
121,155,404.41
97,818,100.00
218,973,504.41
97,482,296.55
121,491,207.86

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. สรุปรายรับและรายจายของสหกรณฯ ในรอบปบัญชี 2562 ดังนี้
6.1 สหกรณฯ มีรายรับในรอบปบัญชี 2562 ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายรับ

ป 2561
127,298,064.70
121,492,511.50
248,790,576.20
127,635,171.79
121,155,404.41

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

( จํานวนเงิน : บาท)

ป 2562

ป 2561

เพิ่ม(ลด)

8,089,465.87

8,115,588.76

(26,122.89)

964,919.52

506,837.45

458,082.07

2,151.20

4,456.31

(2,305.11)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯไทยยาซากิฯ

199,310.75

236,614.61

(37,303.86)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯหนังสือพิมพบางกอกฯ

335,808.16

393,287.64

(57,479.48)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯตํารวจภูธร จ.สระแกวฯ

10,821.86

10,359.08

462.78

161.80

532.10

(370.30)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯสหภาพแรงงานไทยคูราโบฯ

160,944.02

206,556.84

(45,612.82)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯครูปราจีนบุรีฯ

368,900.13

376,131.36

(7,231.23)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯคุรุสัมพันธ จ.สุรินทรฯ

300,017.21

269,381.35

30,635.86

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯตํารวจสุราษฎรธานีฯ

400,646.78

380,897.31

19,749.47

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯสาธารณสุข จ.ขอนแกนฯ

140,672.38

120,906.26

19,766.12

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯครูสมุทรปราการฯ

500,685.38

524,191.79

(23,506.41)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯครูแพรฯ

342,424.65

299,021.24

43,403.41

10,997.27

0.00

10,997.27

203,873.24

76,186.33

127,686.91

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯตํารวจน้ําฯ
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯพนง.บริษัทอีซูซุ มอเตอรฯ

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณฯรพ.ตํารวจฯ

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯคอสโมอุตสาหกรรมฯ
ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมกรุงเทพฯ
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( จํานวนเงิน : บาท)

6.1 สหกรณฯ มีรายรับในรอบปบัญชี 2562 (ตอ)
รายรับ

ป 2562

ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาฯชุมนุมสหกรณออมทรัพยครู

ป 2561

เพิ่ม(ลด)

0.00

32,410.96

(32,410.96)

ดอกเบี้ยเงินฝาก-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงปทท.

74,893.15

0.00

74,893.15

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

19,561.36

18,452.37

1,108.99

ดอกเบี้ยรับสลากออมสินพิเศษ ธ.ออมสินฯ

76,700.00

215,000.00

(138,300.00)

1,544,986.30

1,484,000.00

60,986.30

56,453.56

100.00

56,353.56

960,273.97

396,712.33

563,561.64

คาธรรมเนียมแรกเขา

2,400.00

2,350.00

50.00

รายไดคานายหนาประกันอัคคีภัย

4,708.50

25,420.23

(20,711.73)

885.57

1,661.02

(775.45)

เงินปนผลหุน-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงปทท.
เงินปนผลหุน-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
เงินปนผลหุน-ชุมนุมกรุงเทพ

รายไดอื่นๆ
รวมรายไดทั้งสิ้น

14,772,662.63

(จํานวนเงิน : บาท )

6.2 สหกรณฯ มีรายจายในรอบปบัญชี 2562 ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายจาย

13,697,055.34 1,075,607.29

ป 2562

ป 2561

1,509,166.93

1,364,959.86

144,207.07

เงินเดือนเจาหนาที่

910,380.00

840,082.19

70,297.81

คาตอบแทน (ผูจัดการ)

108,000.00

108,000.00

0.00

0.00

1,000.00

(1,000.00)

คาตอบแทน (ผูตรวจสอบกิจการ)

19,000.00

12,000.00

7,000.00

คาวิชาชีพเจาหนาที่

36,000.00

36,000.00

0.00

คาลวงเวลาเจาหนาที่

15,984.69

14,386.48

1,598.21

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่

0.00

14,700.00

(14,700.00)

สวัสดิการเจาหนาที่

133,161.37

135,558.47

(2,397.10)

คาครองชีพเจาหนาที่

60,000.00

60,493.65

(493.65)

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก

คาตอบแทน (ผูดูแลระบบงานสหกรณฯ )

เพิ่ม(ลด)
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(จํานวนเงิน : บาท )

6.2 สหกรณฯ มีรายจายในรอบปบัญชี 2562 (ตอ)
รายจาย
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

ป 2562

ป 2561

เพิ่ม(ลด)

43,830.00

0.00

43,830.00

คาแบบพิมพ

8,060.00

6,963.00

1,097.00

คาธรรมเนียมธนาคาร

7,010.00

7,149.00

(139.00)

คาธรรมเนียมสอบบัญชี

50,000.00

45,000.00

5,000.00

คารับรอง

11,628.00

8,288.00

3,340.00

151,300.00

124,600.00

26,700.00

คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย

3,022.00

27,098.84

(24,076.84)

คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง

9,815.00

10,161.25

(346.25)

คาสําเนาเอกสาร

1,387.00

2,570.50

(1,183.50)

คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน

17,487.29

18,837.70

(1,350.41)

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย

37,986.80

37,986.80

0.00

วัสดุสํานักงานใชไป

38,245.47

29,894.98

8,350.49

376,968.75

824,325.00

(447,356.25)

37,337.51

23,104.48

14,233.03

หนี้สงสัยจะสูญ–ดอกเบี้ยลูกหนีเ้ งินกูขาดสมาชิกภาพคางรับ

0.00

(14,679.56)

14,679.56

คาใชจายในการดําเนินคดี

0.00

42,350.00

(42,350.00)

120,930.75

97,291.50

23,639.25

0.00

1,070.00

(1,070.00)

คาน้ําประปา – คาไฟฟา

45,716.00

40,642.00

5,074.00

คาโทรศัพท

10,513.82

12,554.31

(2,040.49)

คาจางพนักงานทําความสะอาด

12,000.00

12,000.00

0.00

คาใชจายเบ็ดเตล็ด

14,984.14

14,559.88

424.26

3,789,915.52

3,145,305.06

644,610.46

คาเบี้ยประชุม

หนี้สงสัยจะสูญ – สค.ยูเนี่ยนคลองจั่น
หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกูขาดสมาชิกภาพ

คาใชจายวันประชุมใหญสามัญประจําป
คาประชาสัมพันธ

รวมรายจายทั้งสิ้น

15

7. การใชจายเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชนในป 2562 (วันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563)
ในปบัญชี 2562 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ไดบริหารงานในดานการใหสวัสดิการแกสมาชิกสหกรณฯ
ไดรวมสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ทั้งดานสาธารณกุศลและรวมสนับสนุนกิจการงานบุญตางๆ กับหนวยงานตางๆ
ตลอดจนสหกรณฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการและฝายจัดการไดเขารวมศึกษาดูงาน อบรมและสัมมนาเพื่อการ
พัฒนาองคความรู โดยใชเงินสนับสนุนจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน โดยสหกรณฯ ใชเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน
เปนเงินรวมทั้งสิ้น 256,823.00 บาท ( สองแสนหาหมื่นหกพันแปดรอยยี่สิบสามบาทถวน )
โดยมีรายละเอียดการใชจายแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
7.1 สวัสดิการในสวนของสมาชิก
ลําดับที่
รายละเอียด
จํานวนเงิน (บาท)
1. มอบเงินสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2561
47,500.00
2. มอบสวัสดิการมงคลสมรสสมาชิกสหกรณฯ
1,000.00
3. มอบสวัสดิการรับขวัญทายาทของสมาชิกสหกรณฯ
3,000.00
4. มอบสวัสดิการสมาชิกโสดและไมมีบุตร
500.00
5. มอบสวัสดิการชวยเหลือคาทําศพญาติของสมาชิกสหกรณฯ
8,500.00
6. มอบสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกสหกรณฯ
20,000.00
7. มอบสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิกสหกรณฯ
5,000.00
8. โครงการเสวนาสัญจรสมาชิกสหกรณฯ ครั้งที่ 11
92,912.00
9. มอบเงินสมนาคุณสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ ครบ 10 ป
7,200.00
รวมใชเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน
185,612.00

7.2 การรวมทําบุญ สาธารณกุศลและสนับสนุนงานตาง ๆ
ลําดับที่
รายการ
1.
รวมสนับสนุนการจัดงานทําบุญกับหนวยงานตาง ๆ
2.
รวมสนับสนุนการจัดโครงการสาธารณประโยชนกับหนวยงานตาง ๆ
3.
โครงการ สอ.มฉก. รวมใจรับใชสังคม
4.
สนับสนุนการจัดงานวันสหกรณแหงชาติ
รวมใชเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน

จํานวนเงิน (บาท)
3,000.00
5,000.00
3,000.00
4,500.00
15,500.00
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7.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา และอื่นๆ
ลําดับที่
รายละเอียด
1. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. กรรมการและฝายจัดการเขารวมอบรม สัมมนาในหลักสูตรตางๆ
3. กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการและฝายจัดการ
เขารวมโครงการสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25
4. โครงการสัปดาหการออมทรัพย
5. โครงการศาสตรพระราชานําพาชีวิต
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมการและเจาหนาที่
รวมใชเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน
มติที่ประชุม รับทราบ

จํานวนเงิน (บาท)
5,947.00
12,000.00
21,835.00
9,929.00
1,000.00
5,000.00
55,711.00

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2562
ประธานกรรมการ มอบหมายให นายอดุลย นงภา ผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ รายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีกิจการสหกรณฯ ประจําป 2562 ( ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 )
ตามรายละเอียดในหนังสือการประชุมใหญสามัญประจําป และรายงานกิจการประจําป 2562 หนา 36 – 39
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณางบแสดงฐานะการเงินของสหกรณฯ ประจําป 2562
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จํากัด เรื่องการเงินและการบัญชีสหกรณฯ ขอ 21 และขอ 22 สหกรณฯ ไดจัดทํารายการรับจาย
การจัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ตลอดจนดําเนินการจัดทํางบดุลเพื่อแสดงสินทรัพย หนี้สิน
และทุนของสหกรณฯ จัดทําบัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินและการบัญชีจาก นางสาวสุภางค
เวสารัชอารียกุล ผูสอบบัญชีประจําป 2562
ประธานกรรมการ มอบหมายให นางสาวกันตฤทัย เมฆสุทร กรรมการ/เหรัญญิก เปนผูรายงานงบการเงินของ
สหกรณฯ ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2562 โดยสรุปไดดังนี้
สินทรัพยรวม
314,620,459.32
บาท
หนี้สินรวม
64,003,542.73
บาท
รายรับระหวางป
14,772,662.63
บาท
รายจายระหวางป
3,789,915.52
บาท
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
10,982,747.11
บาท
รายละเอียดงบการเงินของสหกรณฯ ประจําป 2562 ตามหนังสือรายงานกิจการประจําป 2562 หนา 41 - 61
มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2562
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562
คณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตอที่ประชุมใหญตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัด ขอ 28 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองบัญชีแลวปรากฏวาสหกรณ
ดําเนินการในป 2562 มีกําไรสุทธิเปนเงิน 10,982,747.11 บาท ( สิบลานเกาแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดรอยสี่สิบเจ็ดบาท
สิบเอ็ดสตางค ) คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ดังนี้
จัดสรรกําไรสุทธิ
รายการ
จํานวนเงิน
รอยละ
1. ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10.00 ของกําไรสุทธิ
1,284,650.68
11.70
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 5.00 ของกําไรสุทธิ
30,000.00
0.27
แตไมเกินสามหมื่นบาท
3. กําไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และขอ 2 ขอจัดสรรดังตอไปนี้
3.1 เงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวในอัตรารอยละ 4.15
8,939,230.43
81.38
3.2 เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนของดอกเบี้ยชําระอัตรารอยละ 1.00
78,866.00
0.72
3.3 โบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10.00 ของกําไรสุทธิ
150,000.00
1.37
3.4 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ( ไมเกินรอยละ 2.00 ของทุนเรือนหุน )
50,000.00
0.46
3.5 ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10.00 ของกําไรสุทธิ
400,000.00
3.64
3.6 ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานและกองทุนตางๆ
50,000.00
0.46
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
10,982,747.11
100.00
หากที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ จะมีผลดังนี้
รายการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อ
1. กลับคืนสูส มาชิก
2. ทุนสํารองเพื่อประโยชนของสมาชิก
3. กรรมการและเจาหนาที่
4. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รวม
มติที่ประชุม

จํานวนเงิน
9,518,096.43
1,284,650.68
150,000.00
30,000.00
10,982,747.11

อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ

รอยละ
86.66
11.70
1.37
0.27
100.00
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจําป 2563
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จํากัด ในปงบประมาณ 2563 ( วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ) สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสหกรณที่ไดกําหนดไวคณะกรรมการดําเนินการจึงไดพิจารณาจัดทําแผนงาน
และงบประมาณ
ประจําป 2563 เสนอตอที่ประชุมตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
ขอ 71 (7) ตามรายละเอียดในหนังสือการประชุมใหญสามัญและรายงานกิจการประจําป 2562 หนา 63 – 71
มติที่ประชุม อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําป 2563 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ
โดยถัวเฉลี่ยทุกรายการยกเวนหมวดครุภัณฑ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณฯประจําป 2563
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จํากัด ขอ 18 กําหนดวาที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปน
และสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินที่กําหนดดังกลาวนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ โดยเมื่อป 2562
ที่ประชุมใหญไดกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณฯ ไวไมเกิน 30 ลานบาท ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑ
ของนายทะเบียนสหกรณเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา กําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณฯ
ประจําป 2563 ไมเกิน 30 ลานบาท เหมือนเชนปกอน
มติที่ประชุม อนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณฯ ประจําป 2563 ไมเกิน 30 ลานบาท
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจําป 2563
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
เปนสหกรณที่อยูในโครงการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชนตามนโยบายของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณซึ่งที่ประชุม
ใหญของสหกรณฯ
จะคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชนที่มีรายชื่ออยูในความดูแลของสํานักงานควบคุม
การสอบบัญชีเอกชนและนําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป
สําหรับปบัญชี 2563 มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณเสนอบริการตรวจสอบ
จํานวน 2 ราย ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4.4.6 ไดตรวจสอบเงื่อนไขตามขอกําหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณรวมทั้งไดพิจารณาถึงระยะเวลาการ
เขาปฏิบัติงานการสอบบัญชีจํานวนผูชวยผูสอบบัญชีตลอดจนกําหนดการตรวจสอบบัญชีจนสามารถรับรองงบการเงินได
ตรงตามกําหนดเวลาและสามารถประชุมใหญสามัญประจําปไดไมเกิน 150
วัน หลังจากสิ้นปบัญชี
ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ มีมติคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตจํานวน 2 ราย เพื่อเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาเลือก
ผูสอบบัญชี 1 รายเปนผูสอบบัญชีสหกรณฯ ประจําป 2563 ตามรายละเอียดในหนังสือการประชุมใหญสามัญและ
รายงานกิจการประจําป 2562 หนา 73 – 74
มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นางสาวสุภางค เวสารัชอารียกุล ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ เปนผูสอบบัญชี
กิจการประจําป 2563 โดยมีคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 50,000.00 บาท ( หาหมื่นบาทถวน )
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ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯประจําป 2563
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
กําหนดใหสหกรณฯ มีผูตรวจสอบกิจการสหกรณซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ
จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
โดยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559 หมวด 1 คุณสมบัติ
ของผูตรวจสอบกิจการ ขอ 7 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสหกรณนั้น หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ
(2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัด ขอ 104 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบ
กิจการผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณฯ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้คือ
1. ตรวจสอบเอกสารสรรพสมุด บัญชีทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณฯ
เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
2. ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณเพื่อประเมินผลและอาจให
ขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
3. ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและหลักประกัน
4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
5. ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงานขอบังคับ
ระเบียบมติตลอดจนคําสั่งตางๆของสหกรณ
6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือกิจการอื่นๆ เพื่อให
เกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563
มติที่ประชุม กําหนดใหสหกรณฯ มีผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ จํานวน 1 คน โดยพิจารณาเห็นชอบเลือก
อาจารยธีรรัฐ รัฐรวีฐากรณ เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประจําป 2563
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2553
กําหนดใหสหกรณฯ มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกิน
สิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก โดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัด
ขอ 72 กําหนดใหสหกรณฯ มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดําเนินการ
อีก 10 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกและตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 74 คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ฯลฯ กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกันฯลฯ
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ตารางที่ 1 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 25 ที่ตองพนสภาพ 5 คน ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
วาระการดํารงตําแหนง
1.
อาจารยดร.วิรัตน ทองรอด
วาระที่ 2 ปที่ 2 (เวนวรรคตาม พ.ร.บ.สหกรณ)
2.
ผูชวยศาสตราจารย ช.ชยินทร เพ็ชญไพศิษฏ
วาระที่ 2 ปที่ 2 (เวนวรรคตาม พ.ร.บ.สหกรณ)
3.
อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
วาระที่ 1 ปที่ 2 (มีสิทธิไดรับเลือกใหม)
4.
วาที่ ร.ต. เทพสุรีย จันสามารถ
วาระที่ 1 ปที่ 2 (มีสิทธิไดรับเลือกใหม)
5.
นางสาวกันตฤทัย เมฆสุทร
วาระที่ 1 ปที่ 2 (มีสิทธิไดรับเลือกใหม)

ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตารางที่ 2 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26 (ตอ) มี 6 คน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
วาระการดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รุงฤดี รัตนวิไล
วาระที่ 1 ปที่ 2
อาจารย ดร.ชัญญา เจียมใจ
วาระที่ 2 ปที่ 2
อาจารย ดร.สิทธิโชค สินรัตน
วาระที่ 1 ปที่ 2
นายประวัติ วุฒิวงศ
วาระที่ 2 ปที่ 2
นางสาวอนงควดี พุมไสว
วาระที่ 1 ปที่ 2
นายสรรเสริญ วงษเทศ
วาระที่ 2 ปที่ 2
ในปนี้ ประธานกรรมการ พนจากวาระการดํารงตําแหนง
ตองเลือก ประธานกรรมการ 1 คน
และเลือกกรรมการ 4 คนแทนกรรมการที่พนวาระ

จึงเสนอที่ประชุมใหญฯ เลือกประธานกรรมการกอน 1 คน หลังจากนั้นเลือกกรรมการใหมอีก 4 คน
โดยแบงสายการปฏิบัติงาน ดังนี้ สายอาจารย 2 คน และสายสนับสนุน 2 คน
มติที่ประชุม พิจารณาเลือก ผูชวยศาสตราจารย นิก สุนทรธัย เปนประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26
และพิจารณาเลือกกรรมการดําเนินการ 4 คน ดังนี้
กรรมการ..........สายอาจารย รวม 2 คน
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ทองกอน
2.
อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

กรรมการ..........สายสนับสนุน รวม 2 คน
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1.
วาที่ ร.ต. เทพสุรีย จันสามารถ
2.
นางสาวกันตฤทัย เมฆสุทร
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ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สรุปรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่
ชื่อ – นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารย นิก สุนทรธัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ทองกอน
อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
ผูชวยศาสตราจารย รุงฤดี รัตนวิไล
อาจารย ดร.ชัญญา เจียมใจ
อาจารย ดร.สิทธิโชค สินรัตน
นายประวัติ วุฒิวงศ
นางสาวอนงควดี พุมไสว
นายสรรเสริญ วงษเทศ
วาที่ ร.ต. เทพสุรีย จันสามารถ
นางสาวกันตฤทัย เมฆสุทร

26 ประจําป 2563 ดังนี้
จากสังกัด
คณะนิติศาสตร
สํานักพัฒนาวิชาการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
คณะบริหารธุรกิจ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
กองกลาง
สํานักพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักทะเบียนและประมวลผล

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องการมอบเงินสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณประจําป 2562
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา แจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 25 ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ที่ประชุมพิจารณามอบทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกเรียนดี และทุนชวยเหลือการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจําป 2562 ทั้งนี้เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกสมาชิก
สหกรณฯ รวมทั้งสิ้น 30 ทุน โดยแบงทุนการศึกษามอบแกสมาชิก 3 ระดับ รายละเอียดมีดังนี้
ระดับการศึกษา/
ประเภทของทุน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
รวมทุน 3 ระดับ

ทุนเรียนดี
ทุนที่จัดสรร
จํานวนผูสมัคร
5
5
8
7
4
3
17
15

ทุนชวยเหลือ
ทุนที่จัดสรร
จํานวนผูสมัคร
5
3
8
7
4
5
17
15
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1. ระดับประถมศึกษาทุนละ 1,000.00 บาท ( หนึ่งพันบาทถวน ) จํานวนทุนที่ให 10 ทุน มีผูไดรับทุน
จํานวน 8 ราย แบงเปน
1.1 ประเภททุนสงเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี จํานวน 5 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
อ.วรนุช มีภูมิรู
นางกิตญาภัทร รอดเพียร
นางกนกวรรณ แสนใจ
น.ส.นิชาภา ปราบภัย
อ.ปวีนุช ศรีมงคลชัย

รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
ด.ช.เมฆิยะ ปลีหจินดา
ด.ญ.กชพรรณ รอดเพียร
ด.ญ.กนกวลี แสนใจ
ด.ญ.กัลยทรรศน สีขาว
ด.ญ.ณัฐปวินท อนันตสุทธิวรา

1.2 ประเภททุนชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.

รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
นางปทิตตา เสวีวัลลภ
นายธนากร จงประดับชัย
น.ส.ดวงใจ อุนคํา

รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
ด.ช.ชิตวร เสวีวัลลภ
ด.ญ.รดา จงประดับชัย
ด.ญ.นาราลักษณ ปานประสิทธิ์

รวมอนุมัติใหเงินสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกรับทุนระดับประถม ทั้งสิ้น 8 ทุน ทุนละ 1,000.00 บาท
( หนึ่งพันบาทถวน ) เปนเงิน 8,000.00 บาท ( แปดพันบาทถวน )

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ทุนละ 1,500.00 บาท
( หนึ่งพันหารอยบาทถวน ) จํานวนทุนที่ให 16 ทุน มีผูไดรับทุน จํานวน 14 ราย แบงเปน
2.1 ประเภททุนสงเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี จํานวน 7 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
1.
นายธนโชติ ศรีกอก
ด.ญ.ณัฏฐมณฑ ศรีกอก
2.
นายณัฐวัตร ลุณหงส
น.ส.ชนัญชิดา ลุณหงส
3.
นายกฤติวัฒน ทวีวัฒนวุฒิกุล
นายพงศปณต ทวีวัฒนวุฒิกุล
4.
นายเจริญพร สมเดช
ด.ช.ชนสรณ สมเดช
5.
นางวราภรณ แจมแจง
นายพรรษวุฒิ แจมแจง
6.
อ.วรพรรณี เผาทองศุข
นายรวิศ เผาทองศุข
7.
นางพรภิรมย แสนอุบล
น.ส.กัลยรัตน แสนอุบล
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2.2 ประเภททุนชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
1.
นางกัญณรัท แกวไสย
นายอาทิตย แกวไสย
2.
น.ส.ปุญชรัศมิ์ พุฒกะ
ด.ช.พัฒนรัฐ แสงดวงเดือน
3.
นางสุพัทรา ดงอุเทน
นายรัฐศาสตร ดงอุเทน
4.
นางรัชนี นิลขํา
ด.ช.ศุภภอัสม นิลขํา
5.
น.ส.โสภิตฐิตา ฤทธิ์ศรีบุญ
ด.ญ.ณฐานันต รุงเรือง
6.
นางจริยาภรณ จริงเจริญวัฒน
นายชัยรินทร จริงเจริญวัฒน
7.
น.ส.ณัฐนรี มลิซอน
ด.ช.ปฏิพัทธ มลิซอน
รวมอนุมัติเงินสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา และมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ทั้งสิ้น 14 ทุน ทุนละ 1,500.00 บาท ( หนึ่งพันหารอยบาทถวน ) เปนเงิน 21,000.00 บาท
( สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน )
3. ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาทุนละ 2,000.00 บาท ( สองพันบาทถวน ) จํานวนทุนที่ให 8 ทุน
มีผูไดรับทุนจํานวน 8 ราย แบงเปน
3.1 ประเภททุนสงเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี จํานวน 3 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
1.
นางอุทัยรัตน หอมพินิจ
นายเสฏฐวุฒิ หอมพินิจ
2.
นางอาณัฐรา ชลลธีโรจน
นายพรรษธร ชลลธีโรจน
3.
นางศรีบุศย อักษรทองสุทธิ
น.ส.ธนาสินีย อักษรทองสุทธิ
3.2 ประเภททุนชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
1.
นางลัดดา ฉันทนาวิวัฒนโชติ
นายถิรวัสส ฉันทนาวิวัฒนโชติ
2.
นางสุดาวรรณ นาคจั่น
นายชัยยนันต นาคจั่น
3.
นางสุรางค บรรจุสุวรรณ
นายศุภณัฐ บรรจุสุวรรณ
4.
น.ส.สมศรี ประสมพงษ
น.ส.มาริสา พันธัง
5.
อ.สุกัญญา เหลืองไชยยะ
นายภูมินทร เหลืองไชยยะ
รวมอนุมัติใหเงินสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทา ทั้งสิ้น 8 ทุน
ทุนละ 2,000.00 บาท ( สองพันบาทถวน ) เปนเงิน 16,000.00 บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน )
สรุปในป 2562 สหกรณฯ ไดพิจารณามอบเงินทุนการศึกษาแกบุตรของสมาชิกทุกประเภท รวม 30 ทุน
เปนเงินทั้งสิ้น 45,000.00 บาท ( สี่หมื่นหาพันบาทถวน )
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบเงินสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2562
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ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จํากัด โดยถือใชใหมทั้งฉบับ
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.1.10 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพย มฉก. จํากัด โดยขอถือใชใหมทั้งฉบับ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
โดยสหกรณฯ ไดนํายกรางขอบังคับสหกรณจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ มาทําการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับสหกรณออมทรัพย มฉก. จํากัด โดยขอถือใชใหมทั้งฉบับ จึงเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562
พิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยเหตุผลแหงการ ประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ทําใหบทบัญญัติบาง
ประการไมเอื้อประโยชนตอการพัฒนาและคุมครองระบบสหกรณสมควรปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาว
เพื่อการพัฒนา คุมครอง และสรางเสถียรภาพแกระบบสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการกําหนดคุณสมบัติของ
สมาชิกสหกรณ การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
มติที่ประชุม เห็นชอบแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
โดยถือใชใหมทั้งฉบับ

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ
- ไมมี ปดประชุมเวลา 16.08 น.

ประธานในที่ประชุม
( อาจารย ดร.วิรัตน ทองรอด )
ประธานกรรมการ

ผูจดบันทึกการประชุม
( นายสรรเสริญ วงษเทศ )
กรรมการ/เลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
*************************
ระเบียบวาระที่ 3
3.1 รายงานกิจการของสหกรณฯ ประจําป 2563
ในรอบปงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563– วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด (สอ.มฉก.) ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26
ได บ ริ ห ารงานตามแผนงานประจํ า ป 2563 ที่ไดรับ อนุมัติจ ากที่ป ระชุมใหญส ามัญ เมื่อวัน ที่ 6 สิงหาคม 2563
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ โดยเนนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการของสหกรณ
ยังสงผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดทั้ง 6 พันธกิจ ดังนี้
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม คุณธรรม โปรงใสตรวจสอบได โดยเนนการมีสวนรวม
ของสมาชิก คณะกรรมการและฝายจัดการ สหกรณฯไดตระหนัก และใหความสําคัญในการบริหารจัดการอยางเขมแข็ง
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย จนเปนที่ยอมรับของสมาชิกและบุคคลภายนอกในปงบประมาณ 2563 ไดมีการ
แพรระบาดของเชื้อโควิด – 19 หลายระลอกไปทั่วโลก สงผลกระทบตอภาพรวมของเศรษฐกิจและความเปนอยูอยางมาก
สหกรณฯ ไดดําเนินการใหความชวยเหลือสมาชิกโดยใหสมาชิกที่ไดรับผลกระทบสามารถเขารวมโครงการพักชําระหนี้
เงินตน และใหกูกรณีพิเศษในทุกระลอกที่เกิดการแพรระบาด รวมถึงชวยคารักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด-19
และเขารับการรักษาพยาบาล เปนเงิน 3,000.00 บาท ( สามพันบาทถวน ) สหกรณฯ ยังคงใหบริการสมาชิกเปนปกติ
โดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแทนตางๆ เชน e-mail, Website , facebook page , Line และ Line Add ในการหารือ
และพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการเงินกู
และคณะกรรมการเพื่ อพิจ ารณาการลงทุน เปนปกติผานโปรแกรมซู ม (Zoom) สหกรณฯ ยังไดรับการประเมิ น จาก
สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการมี ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก ตามขอกําหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐาน
สหกรณจากกรมสงเสริมสหกรณ
2. สงเสริมการออมของสมาชิก เพื่อใหเห็นคุณคาของการออมในรูปแบบทุนเรือนหุน และเงินฝาก สหกรณฯ
ไดจัดโครงการสัปดาหการออม เพื่อตอบขอซักถามตางๆ ของสมาชิก แนะนําผลิตภัณฑเงินฝากตางๆ มีการประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรใหมของมหาวิทยาลัยฯ ไดรูจักสอ.มฉก. และเปดรับสมัครสมาชิกใหม โดยสมาชิกสามารถเปดบัญชีเงินฝากกับ
สหกรณฯ ไดทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้
1) บัญชีเงินฝากออมทรัพย
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.25 ตอป
2) บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป
3) บัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตมั่นคง เกษียณมั่งคั่ง
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป
4) บัญชีเงินฝากสะสมวันละนิด เพื่อชีวิตพอเพียง
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป
5) บัญชีเงินฝากเก็บเบี้ยใตถุนราน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป
6) บัญชีเงินฝากออมทรัพย สุขใจในครัวเรือน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป
7) บัญชีเงินฝากออมทรัพย สุขใจไดออม
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป
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3. สหกรณฯ ไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมสงกําลังใจมอบแกแพทย พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย ของโรงพยาบาลบางเสาธงในการตอสู กับ เชื้ อโควิด – 19 และสนับ สนุน วัส ดุอุป กรณทางการแพทย
แกศูนยฉีดวัคซีนโควิด – 19 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และยังรณรงคใหฝายจัดการลดการใชพลัง งาน
และร ว มอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อ ม โดยใช น้ํ า ยาอเนกประสงค (จุลิน ทรีย) แทนการใชส ารเคมี มีการลดการใชกระดาษ
ในการบริ ห ารจั ด การ เช น ในการประชุ ม ของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ และคณะกรรมการชุ ด ต า งๆ ได ใ ช
สื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการแจกเอกสารประกอบการประชุม และในการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธ ขาวสาร และกิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหสมาชิกทราบ เปลี่ยนจากการใชกระดาษเปนการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแทน เชน
E-mail
; coop_hcu_1682139598@hotmail.com
Website
; hcusaving.com
Facebook page ; สหกรณออมทรัพย มฉก.
Line Add
; @ coop_hcu
4. สหกรณฯ มีการสงเสริมใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในดานการดํารงชีวิต และดานสังคม โดยจัดโครงการ
ตางๆ เชน โครงการ “ตลาดไลนขายของ สอ.มฉก.” เพื่อเปนสื่อกลางในการใหสมาชิกนําสินคา หรือผลิตผลทางการเกษตร
ของสมาชิกมาจําหนาย โครงการเงินกูตางๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เชน โครงการเงินกูเพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อให
สมาชิกสามารถนําไปใชเปน ทุนเริ่มตน หรือเปนทุนหมุนเวียนในการประกอบธุร กิจ โครงการเงินกูชําระหนี้ภายนอก
เพื่ อ ช ว ยลดดอกเบี้ ย ที่ ส มาชิ ก ต อ งนํ า เงิ น ไปชํ า ระแก เ จ า หนี้ ภ ายนอก โครงการอบรมอาชี พ เสริ ม เพิ่ ม รายได
“ เริ่มตนธุรกิจงายๆ ผานสื่อ online ” โดยผานระบบ Zoom เพื่อใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีที่มั่นคง
5. ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริการแกส มาชิก สหกรณไดซื้อโปรแกรม
Zoom เพื่ อ ใช ใ นการประชุ ม ใหญ ใ นช ว งที่ มี ก ารระบาดของเชื้ อ โควิ ด – 19 ได มี ก ารพั ฒ นา Website โดเมน
www.hcusaving.com อยางตอเนื่อง สหกรณฯ จัดโครงการเตรียมความพรอมของฝายจัดการเพื่อการรองรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใหบริการแกสมาชิก
6. สงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกดําเนินชีวิตตามศาสตรพระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสงเสริม
ใหสมาชิกจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อใหทราบรายรับ - รายจายของครอบครัว นําไปสูการกินดี อยูดี
ในรอบปที่ผานมาสหกรณฯ ไดพยายามคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน คุมราคา และพยายามควบคุมการบริหาร
จัดการใหอยูในประมาณการรายรับ และรายจายที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป ในปงบประมาณ 2563
สหกรณฯ มี รายรับ 15,630,083.39 บาท ( สิบหาลานหกแสนสามหมื่นแปดสิบสามบาทสามสิบเกาสตางค )
รายจาย 4,809,984.90 บาท ( สี่ลานแปดแสนเกาพันเการอยแปดสิบสี่บาทเกาสิบสตางค )
สงผลใหได กําไรสุทธิ 10,820,098.49 บาท ( สิบลานแปดแสนสองหมื่นเกาสิบแปดบาทสี่สิบเกาสตางค )

“สหกรณเปนของสมาชิกทุกทาน รวมกันชวยพัฒนาอยางสรางสรรค เพื่อความยั่งยืน”
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1. รายงานฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปกอน
รายการ

( จํานวนเงิน : บาท )
ป 2563

ป 2562

เพิ่ม(ลด)

ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว

246,675,550.00

228,224,450.00

18,451,100.00

เงินรับฝากจากสมาชิก

95,788,622.90

62,908,031.13

32,880,591.77

ทุนสํารอง

11,588,750.92

10,304,100.24

1,284,650.68

1,448,562.74

1,105,619.24

342,943.50

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

10,932,551.00

14,041,406.25

(3,108,855.25)

หุน-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงปทท.จก.

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

หุน-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จก.

2,008,230.00

2,007,700.00

530.00

21,000,000.00

16,000,000.00

5,000,000.00

หุน-บริษัท สหประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)

4,617,110.00

976,000.00

3,641,110.00

สลากออมสินพิเศษธนาคารออมสินฯ

5,000,000.00

7,500,000.00

(2,500,000.00)

เงินฝากสหกรณออมทรัพยตํารวจน้ําฯ

19,009,005.90

25,009,005.90

(6,000,000.00)

0.00

282,368.06

(282,368.06)

6,100,000.00

6,350,000.00

(250,000.00)

21,409,143.43

10,145,083.37

11,264,060.06

เงินฝากสหกรณออมทรัพย รพ.ตํารวจฯ

48,931.44

48,687.83

243.61

เงินฝากสหกรณออมทรัพยไทยคูราโบฯ

17,165.33

4,017,165.33

(4,000,000.00)

เงินฝากสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจ.สุรินทรฯ

23,303,637.82

17,490,298.99

5,813,338.83

เงินฝากสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานีฯ

30,000,000.00

10,000,000.00

20,000,000.00

เงินฝากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จ.ขอนแกน

25,916,706.02

8,562,883.58

17,353,822.44

0.00

5,000,000.00

(5,000,000.00)

13,000,000.00

9,000,000.00

4,000,000.00

เงินฝากสหกรณออมทรัพยคอสโมอุตสาหกรรมฯ

0.00

5,000,000.00

(5,000,000.00)

เงินฝากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

5,143,218.30

5,140,076.72

3,141.58

ทุนสะสมตามขอบังคับ

หุน-ชุมนุมกรุงเทพ จก.

เงินฝากสหกรณออมทรัพยตํารวจ จ.สระแกวฯ
เงินฝากสหกรณออมทรัพยหนังสือพิมพบางกอกโพสตฯ

เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรีฯ

เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการฯ
เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูแพรฯ

เงินฝากชุมนุมกรุงเทพฯ
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1. รายงานฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปกอน (ตอ)
รายการ

( จํานวนเงิน : บาท )
ป 2562

เพิ่ม(ลด)

0.00

4,000,000.00

(4,000,000.00)

เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทยฯ

14,000,000.00

0.00

14,000,000.00

เงินฝากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ

10,147,500.00

10,996,500.00

(849,000.00)

270,532,962.15

250,616,916.59

19,916,045.56

เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป

51,186,500.00

97,818,100.00

(46,631,600.00)

เงินชําระคืนเงินกูระหวางป

58,476,754.60

97,482,296.55

(39,005,541.95)

เงินกูคงเหลือ ณ สิ้นป

114,130,353.26

121,420,607.86

(7,290,254.60)

กําไรสุทธิประจําป

10,820,098.49

10,982,747.11

(162,648.62)

เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง ปทท.

ทุนดําเนินงานทั้งหมด

2. การรายงานจํานวนสมาชิก
รายการ
2.1 จํานวนสมาชิกสามัญ
สมาชิกยกมาตนป
บวก รับสมาชิกเขาใหมระหวางป
รวม
หัก สมาชิกลาออกระหวางป
สมาชิกคงเหลือสิ้นป

รายการ
2.2 จํานวนสมาชิกสมทบ
สมาชิกยกมาตนป
บวก รับสมาชิกเขาใหมระหวางป
รวม
หัก สมาชิกลาออกระหวางป
สมาชิกคงเหลือสิ้นป

ป 2563

ป 2563
522
28
550
33
517

ป 2562
คน
คน
คน
คน
คน

ป 2563
130
7
137
6
131

544
23
567
45
522

คน
คน
คน
คน
คน

ป 2562
คน
คน
คน
คน
คน

126
7
133
3
130

คน
คน
คน
คน
คน
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3. การรายงานมูลคาทุนเรือนหุน
รายการ
ทุนเรือนหุนยกมา
บวก รับคาหุนระหวางป
รวม
หัก ชําระคาหุนระหวางป
ทุนเรือนหุนคงเหลือ

ป 2563
228,224,450.00
28,783,500.00
257,007,950.00
10,332,400.00
246,675,550.00

4. การรับฝากเงินจากสมาชิกทุกประเภท
รายการ
เงินรับฝากคงเหลือยกมา
บวก รับฝากระหวางป
รวม
หัก ถอนเงินระหวางป
เงินรับฝากคงเหลือ

ป 2563
62,908,031.13
86,302,628.04
149,210,659.17
53,422,036.27
95,788,622.90

5. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก
รายการ
เงินกูคงเหลือยกมา
บวก ใหกูระหวางป
รวม
หัก รับชําระคืนระหวางป
เงินกูสามัญคงเหลือ

ป 2563
121,420,607.86
51,186,500.00
172,607,107.86
58,476,754.60
114,130,353.26

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ป 2562
210,178,650.00
24,901,600.00
235,080,250.00
6,855,800.00
228,224,450.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ป 2562
60,044,097.54
52,304,098.57
112,348,196.11
49,440,164.98
62,908,031.13

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ป 2562
121,155,404.41
97,818,100.00
218,973,504.41
97,552,896.55
121,420,607.86

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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6. สรุปรายรับและรายจายของสหกรณฯ ในรอบปบัญชี 2563 ดังนี้
6.1 สหกรณฯ มีรายรับในรอบปบัญชี 2563 ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายรับ
ป 2563
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู

( จํานวนเงิน : บาท)
ป 2562
เพิ่ม(ลด)

7,774,191.11

8,089,465.87

(315,274.76)

846,140.22

964,919.52

(118,779.30)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ พนง.บริษัทอีซูซุ มอเตอรฯ

0.00

2,151.20

(2,151.20)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ ไทยยาซากิฯ

0.00

199,310.75

(199,310.75)

290,104.18

335,808.16

(45,703.98)

2,579.63

10,821.86

(8,242.23)

35.20

161.80

(126.60)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ สหภาพแรงงานไทยคูราโบฯ

112,528.00

160,944.02

(48,416.02)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ ครูปราจีนบุรีฯ

664,381.71

368,900.13

295,481.58

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ คุรุสัมพันธ จ.สุรินทรฯ

812,103.22

300,017.21

512,086.01

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ ตํารวจสุราษฎรธานีฯ

575,903.18

400,646.78

175,256.40

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ จ.ขอนแกนฯ

539,280.11

140,672.38

398,607.73

6,952.30

500,685.38

(493,733.08)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ ครูแพรฯ

453,546.59

342,424.65

111,121.94

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ คอสโมอุตสาหกรรมฯ

165,441.08

10,997.27

154,443.81

ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมกรุงเทพฯ

137,796.37

203,873.24

(66,076.87)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ จ.อุบลราชธานีฯ

130,000.00

0.00

130,000.00

ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

119,347.96

0.00

119,347.96

ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงปทท.

120,089.93

74,893.15

45,196.78

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

11,197.53

19,561.36

(8,363.83)

ดอกเบี้ยรับสลากออมสินพิเศษ ธ.ออมสินฯ

97,900.00

76,700.00

21,200.00

ดอกเบี้ยรับจากการไถถอนสลากออมสินพิเศษ ธ.ออมสินฯ

30,000.00

0.00

30,000.00

1,594,356.16

1,544,986.30

49,369.86

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ ตํารวจน้ําฯ

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ หนังสือพิมพบางกอกฯ
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ ตํารวจภูธร จ.สระแกวฯ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณฯ รพ.ตํารวจฯ

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณฯ ครูสมุทรปราการฯ

เงินปนผลหุน-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงปทท.
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6.1 สหกรณฯ มีรายรับในรอบปบัญชี 2563 (ตอ)
รายรับ
เงินปนผลหุน-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

( จํานวนเงิน : บาท)
ป 2562
เพิ่ม(ลด)

ป 2563
120,083.13

56,453.56

63,629.57

1,013,720.54

960,273.97

53,446.57

คาธรรมเนียมแรกเขา

1,400.00

2,400.00

(1,000.00)

รายไดคานายหนาประกันอัคคีภัย

9,969.01

4,708.50

5,260.51

รายไดอื่นๆ

1,036.23

885.57

150.66

15,630,083.39

14,772,662.63

857,420.76

เงินปนผลหุน-ชุมนุมกรุงเทพ

รวมรายไดทั้งสิ้น

(จํานวนเงิน : บาท )
ป 2562
เพิ่ม(ลด)

6.2 สหกรณฯ มีรายจายในรอบปบัญชี 2563 ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายจาย
ป 2563
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก

2,011,864.83

1,509,166.93

502,697.90

เงินเดือนเจาหนาที่

891,079.00

910,380.00

(19,301.00)

คาตอบแทน (ผูจัดการ)

117,000.00

108,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

19,000.00

(10,000.00)

คาวิชาชีพเจาหนาที่

30,000.00

36,000.00

(6,000.00)

คาลวงเวลาเจาหนาที่

20,260.53

15,984.69

4,275.84

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่

0.00

0.00

0.00

สวัสดิการเจาหนาที่

72,807.46

133,161.37

(60,353.91)

คาครองชีพเจาหนาที่

57,500.00

60,000.00

(2,500.00)

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

51,831.00

43,830.00

8,001.00

2,205.00

8,060.00

(5,855.00)

คาธรรมเนียมธนาคาร

17,843.00

7,010.00

10,833.00

คาธรรมเนียมสอบบัญชี

50,000.00

50,000.00

0.00

คารับรอง

19,581.00

11,628.00

7,953.00

คาตอบแทน (ผูดูแลระบบงานสหกรณฯ )
คาตอบแทน (ผูตรวจสอบกิจการ)

คาแบบพิมพ
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6.2 สหกรณฯ มีรายจายในรอบปบัญชี 2563 (ตอ)
รายจาย
คาเบี้ยประชุม

(จํานวนเงิน : บาท )
ป 2562
เพิ่ม(ลด)

ป 2563
160,300.00

151,300.00

9,000.00

คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย

18,779.00

3,022.00

15,757.00

คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง

9,557.00

9,815.00

(258.00)

คาสําเนาเอกสาร

1,318.50

1,387.00

(68.50)

คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน

11,989.07

17,487.29

(5,498.22)

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย

37,986.80

37,986.80

0.00

วัสดุสํานักงานใชไป

24,761.83

38,245.47

(13,483.64)

หนี้สงสัยจะสูญ – สค.ยูเนี่ยนคลองจั่น

759,281.25

376,968.75

382,312.50

หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกูขาดสมาชิกภาพ

198,303.12

37,337.51

160,965.61

62,371.92

0.00

62,371.92

0.00

0.00

0.00

100,200.00

120,930.75

(20,730.75)

2,500.00

0.00

2,500.00

คาน้ําประปา – คาไฟฟา

36,513.00

45,716.00

(9,203.00)

คาโทรศัพท

11,177.12

10,513.82

663.30

คาจางพนักงานทําความสะอาด

12,300.00

12,000.00

300.00

คาใชจายเบ็ดเตล็ด

11,674.47

14,984.14

(3,309.67)

หนี้สงสัยจะสูญ–ดอกเบี้ยลูกหนีเ้ งินกูขาดสมาชิกภาพคางรับ

คาใชจายในการดําเนินคดี
คาใชจายวันประชุมใหญสามัญประจําป
คาประชาสัมพันธ

รวมรายจายทั้งสิ้น

4,809,984.90

3,789,915.52 1,020,069.38
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7. การใชจายเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชนในป 2563 (วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)
ในปบัญชี 2563 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ไดบริหารงานในดานการใหสวัสดิการแกสมาชิกสหกรณฯ
ไดรวมสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ทั้งดานสาธารณกุศลและรวมสนับสนุนกิจการงานบุญตางๆ กับหนวยงานตางๆ
ตลอดจนสหกรณฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการและฝายจัดการไดเขารวมศึกษาดูงาน อบรมและสัมมนาเพื่อการ
พัฒนาองคความรู โดยใชเงินสนับสนุนจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน
โดยสหกรณฯ ใชเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน เปนเงินรวมทั้งสิ้น 157,056.50 บาท ( หนึ่งแสนหาหมื่น
เจ็ดพันหาสิบหกบาทหาสิบสตางค ) โดยมีรายละเอียดการใชจายแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
7.1 สวัสดิการในสวนของสมาชิก
ลําดับที่
รายละเอียด
จํานวนเงิน (บาท)
1. มอบเงินสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2561
45,000.00
2. มอบสวัสดิการมงคลสมรสสมาชิกสหกรณฯ
1,000.00
3. มอบสวัสดิการรับขวัญทายาทของสมาชิกสหกรณฯ
2,000.00
4. มอบสวัสดิการสมาชิกโสดและไมมีบุตร
1,500.00
5. มอบสวัสดิการชวยเหลือคาทําศพญาติของสมาชิกสหกรณฯ
1,500.00
6. มอบสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกสหกรณฯ
15,000.00
7. มอบสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิกสหกรณฯ
2,000.00
รวมใชเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน
68,000.00
7.2 การรวมทําบุญ สาธารณกุศลและสนับสนุนงานตาง ๆ
ลําดับที่
รายการ
1.
รวมสนับสนุนการจัดงานทําบุญกับหนวยงานตาง ๆ
2.
โครงการ สอ.มฉก. สูภัยโควิด
3.
สนับสนุนการจัดงานวันสหกรณแหงชาติ
รวมใชเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน
7.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา และอื่นๆ
ลําดับที่
รายการ
1. กรรมการและฝายจัดการเขารวมอบรม สัมมนาในหลักสูตรตางๆ
2. กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการและฝายจัดการ
เขารวมโครงการสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26
3. โครงการสัปดาหการออมทรัพย
รวมใชเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน
มติที่ประชุม ………………………………….………………………………

จํานวนเงิน (บาท)
11,100.00
6,791.00
1,500.00
19,391.00
จํานวนเงิน (บาท)
14,200.00
43,401.00
12,064.50
69,665.50
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ระเบียบวาระที่ 3
3.2 รายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณประจําป 2563
ประธานกรรมการ มอบหมายให อาจารยธีรรัฐ รัฐรวีฐากรณ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ รายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีกิจการสหกรณฯ ประจําป 2563 โดยสรุปไดดังนี้
รายงานตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เรียน ที่ประชุมใหญสามัญประจําปสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 10 แตงตั้ง
ใหขาพเจา นายธีรรัฐ รัฐรวีฐากรณ เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
โดยมีหนาที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน และเสนอผลการ
ตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย เมื่อสิ้นสุดรอบบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ขาพเจาขอรายงานการตรวจสอบกิจการดังนี้
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ขอบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
2. เพื่ อ ตรวจสอบความสมบู ร ณ ถู ก ต อ งของการจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละเอกสารประกอบรายการบั ญ ชี ใ ห ถู ก ต อ ง
ตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และ ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
3. เพื่อตรวจสอบประเมิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สหกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกรณ
ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบกิจการ
1. ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานการบั น ทึ ก บัญ ชี และการเงิ น ตลอดจนสิน ทรัพย หนี้สิน ทั้งหมดของสหกรณ
เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
2. ตรวจสอบความสมบูรณถูกตองตามเอกสารและการบันทึกระหวางเดือน
3. ตรวจสอบบัญชี รายละเอียด ลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน รายได คาใชจาย เทียบกับบัญชีคุมยอดและ
งบการเงิน
4. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งสหกรณ
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ผลการตรวจสอบการดําเนินการประจําป 2563 มีดังนี้
ดานการบริหาร
1. การบริหารงานของสหกรณเปนไปตามวัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับ มติที่ประชุม สามารถอํานวยประโยชน
แกสมาชิกทั้งดานเงินกูและการรับฝากเงินรวมทั้งสวัสดิการของสมาชิก
2. สหกรณใชระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณธุรกิจของสหกรณ
3. การบันทึกบัญชีของสหกรณครบถวนเปนปจจุบันและมีเอกสารประกอบเพียงพอที่ใชเปนหลักฐานทางบัญชีได
4. สหกรณ ใ ช ค อมพิ ว เตอร ใ นการดํ า เนิ น การอยา งเปน ระบบ ในการจั ด ทํ า บั ญ ชี ท ะเบี ย น การบั น ทึ กบัญชี
งบการเงิ น และรายงานต า งๆ ได อ ย า งถู ก ต อ งสมบู ร ณ รวดเร็ ว สามารถนํ า ข อ มู ล เหล า นี้ ไ ปใช ใ นการประกอบ
การตัดสินใจในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สหกรณจัดทํารายงานทางบัญชีเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกสามัญ
สหกรณมีสมาชิกสามัญ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
522 คน
บวก รับสมาชิกเขาใหมระหวางป
28 คน
รวม
550 คน
หัก สมาชิกลาออกระหวางป
33 คน
สมาชิกสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
517 คน
สมาชิกสมทบ
สหกรณมีสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
บวก รับสมาชิกเขาใหมระหวางป
รวม
หัก สมาชิกลาออกระหวางป
สมาชิกสมทบคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

130
7
137
6
131

คน
คน
คน
คน
คน

การรับสมาชิก การลาออกของสมาชิก และการพนสภาพการเปนสมาชิกเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ และ
ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ
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ดานการเงินและการลงทุน
1. การเงินของสหกรณมีการควบคุมที่ดี มีเอกสารหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือได
2. การลงทุนของสหกรณ สหกรณลงทุนในหลักทรัพยที่มีผลตอบแทนที่มีความเหมาะสม
สรุปรายการที่ตรวจสอบประจํารอบบัญชี (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)
หนวย:บาท
ทุนเรือนหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว
246,675,550.00
เงินรับฝากจากสมาชิก
95,788,622.90
ทุนสํารอง
11,588,750.92
ทุนสะสมตามขอบังคับ
1,448,562.74
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
30,000,000.00
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด
2,008,230.00
หุนชุมนมสหกรณกรุงเทพ จํากัด
21,000,000.00
หุน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
4,617,110.00
เงินสด เงินฝากธนาคาร และสลากออมสิน
15,932,551.00
เงินฝากออมทรัพย สอ.ตํารวจน้ํา จํากัด
4,009,005.90
เงินฝากออมทรัพย สอ.ครูปราจีนบุรี จํากัด
21,409,143.43
เงินฝากออมทรัพย สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จํากัด
17,165.33
เงินฝากออมทรัพย สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
48,931.44
เงินฝากออมทรัพย สอ.สหภาพแรงงานหนังสือพิมพบางกอกโพสต จํากัด
6,100,000.00
เงินฝากออมทรัพย สอ.คุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จํากัด
1,803,637.82
เงินฝากออมทรัพย ชส. กรุงเทพ จํากัด
143,218.30
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด
25,916,706.02
เงินฝากออมทรัพยพิเศษโครงการ 4 สอ.คุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จํากัด
21,500,000.00
เงินฝากออมทรัพย สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด
10,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย ชุมนุมสหกรณครูไทย จํากัด
14,000,000.00
เงินฝากประจํา 24 เดือน สอ.ตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด
20,000,000.00
เงินฝากประจํา 12 เดือน สอ.ตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด
10,000,000.00
เงินฝากประจํา 36 เดือน สอ.ตํารวจน้ํา จํากัด
15,000,000.00
เงินฝากประจํา 12 เดือน สอ.ครูแพร จํากัด
13,000,000.00
เงินฝากประจํา 36 เดือน ชุมนุมกรุงเทพ จํากัด
5,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
10,147,500.00
เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
114,130,353.26
กําไรสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
10,820,098.49
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สรุปผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
จากผลการตรวจสอบ ขาพเจาไดกําหนดแผนการดําเนินงานและเลือกตรวจสอบในเรื่องที่มีนัยสําคัญตอสมาชิก
สหกรณมากที่สุด ดังนั้น ขาพเจาเห็นวาการบริหารงาน การเงิน และการลงทุนของสหกรณเปน ไปตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวในขอบังคับการปฏิบัติงานของสหกรณ รวมทั้งระเบียบและมติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ

( อาจารยธีรรัฐ รัฐรวีฐากรณ )
ผูตรวจสอบกิจการ

มติที่ประชุม ………………………………….………………………………
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
*************************
ระเบียบวาระที่ 4
4.1 การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินของสหกรณฯ ประจําป 2563
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัดเรื่องการเงินและการบัญชี
สหกรณฯขอ 21 และขอ 22 สหกรณฯ ไดจัดทํารายการรับจาย การจัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด ตลอดจนดําเนินการจัดทํางบดุลเพื่อแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณฯ จัดทําบัญชีกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานทางการเงินและการบัญชีจาก นางสาวสุภางค เวสารัชอารียกุล ผูสอบบัญชีประจําป 2563
ประธานกรรมการ มอบหมายให นางสาวกันตฤทัย เมฆสุทร กรรมการ/เหรัญญิก เปนผูรายงานงบการเงินของ
สหกรณฯ ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2563 โดยสรุปไดดังนี้
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายรับระหวางป
รายจายระหวางป
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

367,808,918.81
97,275,956.66
15,630,083.39
4,809,984.90
10,820,098.49

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดงบการเงินของสหกรณฯ ประจําป 2563 ตามหนังสือรายงานกิจการประจําป 2563 หนา 39 - 60
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ระเบียบวาระที่ 4
4.2 การพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563
คณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตอที่ประชุมใหญตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัด ขอ 28 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองบัญชีแลวปรากฏวาสหกรณ
ดําเนินการในป 2563 มีกําไรสุทธิเปนเงิน 10,820,098.49 บาท ( สิบลานแปดแสนสองหมื่นเกาสิบแปดบาท
สี่สิบเกาสตางค ) คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปดังนี้
จัดสรรกําไรสุทธิ
รายการ
จํานวนเงิน
รอยละ
1. ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10.00 ของกําไรสุทธิ
1,122,583.91
10.38
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 5.00 ของกําไรสุทธิ
30,000.00
0.28
แตไมเกินสามหมื่นบาท
3. กําไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และขอ 2 ขอจัดสรรดังตอไปนี้
3.1 เงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวในอัตรารอยละ 4.00
9,290,543.39
85.86
3.2 เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนของดอกเบี้ยชําระอัตรารอยละ 1.00
76,971.19
0.71
3.3 โบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10.00 ของกําไรสุทธิ
145,000.00
1.34
3.4 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ( ไมเกินรอยละ 2.00 ของทุนเรือนหุน )
10,000.00
0.09
3.5 ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10.00 ของกําไรสุทธิ
135,000.00
1.25
3.6 ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานและกองทุนตางๆ
10,000.00
0.09
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
10,820,098.49
100.00
หากที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ จะมีผลดังนี้
รายการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อ
1. กลับคืนสูสมาชิก
2. ทุนสํารองเพื่อประโยชนของสมาชิก
3. กรรมการและเจาหนาที่
4. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รวม
มติที่ประชุม ………………………………….………………………………

จํานวนเงิน
9,367,514.58
1,277,583.91
145,000.00
30,000.00
10,820,098.49

รอยละ
86.57
11.81
1.34
0.28
100.00
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4.3 การพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณประจําป 2564
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัดขอ 18 กําหนดวาที่ประชุมใหญ
อาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงานวงเงินที่กําหนด
ดังกลาวนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ โดยเมื่อป 2563 ที่ประชุมใหญ ไดกําหนดวงเงินกูยืมหรือ
การค้ําประกันของสหกรณฯ ไวไมเกิน 30 ลานบาท ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑของนายทะเบียนสหกรณเรื่องหลักเกณฑ
การพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา กําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณฯ
ประจําป 2564 ไมเกิน 30 ลานบาท เหมือนเชนปกอน

มติที่ประชุม ………………………………….………………………………
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4.4 การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2564 และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด เปนสหกรณที่อยูในโครงการสอบบัญชี
โดยผูสอบบัญชีภาคเอกชนตามนโยบายของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณซึ่งที่ประชุมใหญของสหกรณฯ จะคัดเลือกผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตภาคเอกชนที่มีรายชื่ออยูในความดูแลของสํานักงานควบคุมการสอบบัญชีเอกชนและนําเสนอนายทะเบียน
สหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป
สําหรับปบัญชี 2564 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ระเบียบ
วาระที่ 4.4.7 ไดตรวจสอบเงื่อนไขตามขอกําหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณรวมทั้งไดพิจารณาถึงระยะเวลาการเขา
ปฏิบัติงานการสอบบัญชี จํานวนผูชวยผูสอบบัญชี ตลอดจนกําหนดการตรวจสอบบัญชีจนสามารถรับรองงบการเงินได
ตรงตามกําหนดเวลา และสามารถประชุมใหญสามัญประจําปไดไมเกิน 150
วัน หลังจากสิ้นปบัญชี ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ มีมติคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 2 ราย เพื่อเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาเลือก
ผูสอบบัญชี 1 ราย เปนผูสอบบัญชีสหกรณฯ ประจําป 2564 ดังตารางตอไปนี้
การเขาปฏิบัติงาน
ชื่อผูสอบบัญชีภาคเอกชน
การสอบบัญชีและบริการอื่น ๆ
1. นางสาวสุภางค เวสารัชอารียกุล - ผูสอบบัญชีสหกรณเขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเองและมอบหมายผูชวย
ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ ทําการตรวจสอบบัญชี อยางนอยปละ 2 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 2 วันทําการ
โดยมีจํานวนผูสอบบัญชีไมนอยกวา 3 คน
คาธรรมเนียมในการสอบบัญชี - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหสหกรณทราบ
เปนเงิน 55,000.00 บาท
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
- ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ
- ยินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ตามที่สหกรณรองขอ
- ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติเปนตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กําหนด
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การเขาปฏิบัติงาน
การสอบบัญชีและบริการอื่น ๆ
2. นางชัญญานุช หังสวนัส
- ผูสอบบัญชีสหกรณเขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเองและมอบหมายผูชวย
ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ ทําการตรวจสอบบัญชี อยางนอยปละ 2 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 2 วันทําการ
โดยมีจํานวนผูสอบบัญชีไมนอยกวา 3 คน
คาธรรมเนียมในการสอบบัญชี - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหสหกรณทราบ
เปนเงิน 60,000.00 บาท
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
- ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ
- ยินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ตามที่สหกรณรองขอ
- ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติตามที่ประกาศนายทะเบียน
สหกรณกําหนด
ชื่อผูสอบบัญชีภาคเอกชน

มติที่ประชุม ………………………………….………………………………
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ระเบียบวาระที่ 4
4.5 การพิจารณาเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2564 และกําหนดคาตอบแทน
ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหสหกรณฯ มีผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงาน
เสนอตอที่ประชุมใหญ
จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
โดยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559 หมวด 1 คุณสมบัติ
ของผูตรวจสอบกิจการ ขอ 7 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสหกรณนั้น หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ
(2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัด ขอ 104 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบ
กิจการผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณฯซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้คือ
1. ตรวจสอบเอกสารสรรพสมุด บัญชีทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณฯ
เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
2. ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณเพื่อประเมินผลและอาจให
ขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
3. ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและหลักประกัน
4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
5. ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงานขอบังคับ
ระเบียบมติตลอดจนคําสั่งตางๆของสหกรณ
6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับระเบียบมติและคําสั่งของสหกรณหรือกิจการอื่นๆเพื่อใหเกิดผลดี
แกการดําเนินกิจการของสหกรณ
จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ดังนี้
1. กําหนดใหสหกรณฯ มีผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ จํานวน.............................................คน
2. เลือก…..........................................…………………………………..เปนผูต รวจสอบกิจการประจําป 2564
3. กําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2564 เปนเงิน................................บาท
(ทั้งนี้ตองไมเกิน 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) เพื่อใหสอดคลองกับประมาณการรายจายประจําป 2564)
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ระเบียบวาระที่ 4
4.6 การพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายได – รายจาย ประจําป 2564
เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัดในปงบประมาณ 2564
( วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ) สอดคลองกับแผนกลยุทธของสหกรณที่ไดกําหนดไว
คณะกรรมการดําเนินการจึงไดพิจารณาจัดทําแผนงาน และงบประมาณประจําป 2564 เสนอตอที่ประชุม
ตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํากัด ขอ71 (7) ดังนี้
7.1 แผนการดําเนินงานประจําป 2564 ตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของสหกรณฯ ประจําป 2564
วิสัยทัศน : มุงสูความเปนผูนําสหกรณออมทรัพยชั้นนําในระดับภาค
พันธกิจ :
1. สรางความเขมแข็งใหองคกร บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลกอใหเกิดความเชื่อมั่น
แกมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป
2. สงเสริมการออมแกสมาชิก
3. พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการแกสมาชิก
4. สงเสริมคุณภาพชีวิตแกสมาชิกใหเพิ่มมากขึ้น
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการใหแกสมาชิก
6. สงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร ที่ 1 : สรางความเขมแข็งและเชื่อมั่นใหกับสมาชิก และบุคคลทั่วไป
กลยุทธ ที่ 1. บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได
โครงการที่ 1 การพิจารณาแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ตัวชี้วัด มีการพิจารณาแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
โครงการที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงานตอสมาชิก
ตัวชี้วัด มีการรายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกทราบทุกราย 3 เดือน
โครงการที่ 3 การเชิดชูเกียรติคณะกรรมการ สมาชิก หรือเจาหนาที่
ตัวชี้วัด คณะกรรมการ สมาชิก หรือเจาหนาที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ
โครงการที่ 4 การสํารวจความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาสหกรณ
ตัวชี้วัด มีการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาสหกรณ
โครงการที่ 5 ประกวดการนําเสนอหลักการและอุดมการณสหกรณ
ตัวชี้วัด จัดการประกวดการนําเสนอหลักการและอุดมการณสหกรณ
โครงการที่ 6 หลักการบริหารงานสหกรณ
ตัวชี้วัด คณะกรรมการดําเนินการผานการอบรม
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ยุทธศาสตร ที่ 2 : สงเสริมการออมและคุณภาพชีวิตใหแกสมาชิก
กลยุทธ ที่ 1. ระดมเงินรับฝากจากสมาชิก
โครงการที่ 7 รับสมัครสมาชิกใหมดวยใจยินดี
ตัวชี้วัด มีสมาชิกเขาใหมจํานวน 30ราย
โครงการที่ 8 สัปดาหการออมทรัพย
ตัวชี้วัด มีการจัดสัปดาหการออมทรัพย
โครงการที่ 9 เงินฝากในวาระพิเศษ
ตัวชี้วัด มีผลิตภัณฑเงินออมเพิ่มขึ้น 2 ผลิตภัณฑ
โครงการที่ 10 ออมหุนรวมใจเพื่อความกาวไกลสหกรณฯ
ตัวชี้วัด มีสมาชิกออมหุนเพิ่มจํานวน 30 ราย
กลยุทธที่ 2. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแกสมาชิก
โครงการที่ 11 โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได
ตัวชี้วัด จัดอบรมอาชีพเสริมใหแกสมาชิก
โครงการที่ 12 โครงการเงินกูเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ตัวชี้วัด มีเงินกูเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสมาชิก
โครงการที่ 13 โครงการเปดมุมมองใหม ทองไปในโลกกวาง
ตัวชี้วัด จัดทัศนศึกษาทั้งภายใน , ตางประเทศใหแกสมาชิก
โครงการที่ 14 โครงการตลาดออนไลนขายของ
ตัวชี้วัด มีตลาดขายสินคา/ผลผลิตทางการเกษตรของลูกหลานชาวนาชาวไรออนไลน
ยุทธศาสตร ที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริการแกสมาชิก
กลยุทธที่ 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
โครงการที่ 15 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการบริการ
ตัวชี้วัด จัดใหมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการบริการ
โครงการที่ 16 พัฒนาใหมีระบบสํานักงานอัตโนมัติ ( e-office )
ตัวชี้วัด ใหมีระบบสํานักงานอัตโนมัติ ( e-office )
โครงการที่ 17 พัฒนาเจาหนาที่เพื่อการรองรับนวัตกรรม
ตัวชี้วัด เจาหนาที่เขารับการพัฒนาเพื่อรองรับนวัตกรรมรอยละ 100
โครงการที่ 18 การใชเทคโนโลยีในการบริหารงานและการสื่อสารกับสมาชิก
ตัวชี้วัด มีการใชเทคโนโลยีในการบริหารงานและการสื่อสารกับสมาชิก
โครงการที่ 19 การใชเทคโนโลยีในการใหบริการกับสมาชิก
ตัวชี้วัด มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการกับสมาชิก
โครงการที่ 20 อบรมการทําแบบสํารวจ และแบบประเมิน Online
ตัวชี้วัด เจาหนาที่เขารับการอบรมการทําแบบสํารวจ และแบบประเมิน Online รอยละ 100
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กลยุทธที่ 2. นวัตกรรมการบริการ
โครงการที่ 21 การแจงขาวสารบริการผาน Social network
ตัวชี้วัด จัดใหมีการแจงขาวสารบริการผาน Social network
ยุทธศาสตร ที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 1. ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 22 สหกรณออมทรัพย มฉก.รวมใจลดใชพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด สหกรณออมทรัพย มฉก. ลดการใชพลังงานและใชจุลินทรียแทนการใชสารเคมี
โครงการที่ 23 ศึกษาดูงานดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด พาสมาชิกศึกษาดูงานดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 24 โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย
ตัวชี้วัด เขารวมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย
โครงการที่ 25 การใหความรูแกสมาชิกและบุคคลทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด ใหความรูแกสมาชิกและบุคคลทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร ที่ 5 : สรางเครือขายในกระบวนการสหกรณ
กลยุทธที่ 1. เสริมสรางการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจสหกรณ
โครงการที่ 26 สรางเครือขายระหวางสหกรณออมทรัพย
ตัวชี้วัด มีการสรางเครือขายระหวางสหกรณออมทรัพย
โครงการที่ 27 ศึกษาดูงานระบบงานสหกรณ
ตัวชี้วัด มีการศึกษาดูงานระบบงานสหกรณ
โครงการที่ 28 จัดกิจกรรมรวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัดและสันนิบาตสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ
ตัวชี้วัด จัดและเขารวมกิจกรรมกับสํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ และ
สันนิบาตสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ
โครงการที่ 29 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตัวชี้วัด มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสหกรณพันธมิตร
ยุทธศาสตร ที่ 6 : สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธที่ 1. ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอสังคม
โครงการที่ 30สอ.มฉก. รวมใจใฝกุศล
ตัวชี้วัด เขารวมกิจกรรมการกุศล
โครงการที่ 31สอ.มฉก. รวมใจรับใชสังคม
ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมที่เปนการใหกลับคืนสูสังคม
โครงการที่ 32 สอ.มฉก. คืนธรรมชาติสูชุมชน
ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมที่เปนการอนุรักษ และรักษาสิ่งแวดลอม
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7.2 แผนการดําเนินงานประจําป 2564 เพื่อการบริหารงาน การใหบริการแกสมาชิกเปนไปตามเปาหมายของ
สหกรณฯ ประจําป 2564
รายการ

ประมาณการ
ผลการดําเนินการ
ประมาณการ
สวนตาง
ป 2563
ป 2563
ป 2564
การรับสมัครสมาชิกเพิ่ม
20 คน
35 คน
20 คน
ผูรับผิดชอบ: คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ / ฝายจัดการ
การรับหุนจากสมาชิก
21,200,000.00
28,783,500.00
7,583,500.00
25,500,000.00
ผูรับผิดชอบ: คณะกรรมการดําเนินการ / ฝายจัดการ
การรับเงินฝากจากสมาชิก
44,500,000.00
86,302,628.04
41,802,628.04
55,000,000.00
ผูรับผิดชอบ: คณะกรรมการดําเนินการ / ฝายจัดการ
การใหบริการเงินกูแกสมาชิก
83,200,000.00
51,186,500.00 (32,013,500.00)
45,000,000.00
ผูรับผิดชอบ: คณะกรรมการดําเนินการ /คณะกรรมการเงินกู / ฝายจัดการ
การลงทุนเพื่อเพิ่มรายได
2,200,000.00
7,843,487.04
5,643,487.04
8,200,000.00
ผูรับผิดชอบ: คณะกรรมการดําเนินการ / คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเงินทุน / ฝายจัดการ
การลดรายจายเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ ลดลงจากปกอน
26.92%
(21.92%) ลดลงจากปกอน
ของสหกรณในการบริหารงาน
5.00 % (เทียบกับ
*(1)
5.00 % (เทียบกับ
สหกรณ
รายจายในการ
รายจายในการ
ดําเนินงานป 2562)
ดําเนินงานป 2563)
ผูรับผิดชอบ: คณะกรรมการดําเนินการ / ฝายจัดการ
หมายเหตุ: *(1) การลดรายจายเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของสหกรณในการบริหารงานสหกรณประมาณการวา จะมีรายจายนอยกวา
ปกอน (ป 2562) รอยละ 5 แตเนื่องจากในป 2563 สหกรณฯ ไดรับการชําระคืนตนเงินคืนจากสกย.คลองจัน่ จก.
ไมเปนไปตามแผนฟนฟูของ สกย.คลองจั่น แตอยางใด
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7.3 งบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําป 2564
คณะกรรมการดําเนินการเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําป 2564
รายละเอียดตามตารางตอไปนี้
ตารางประมาณการรายรับ - รายจายประจําป 2564
( วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 )
( จํานวนเงิน : บาท )
ประมาณการ
ป 2563

รับจริง
ป 2563

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู

7,296,858.42

7,774,191.11

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

15,000.00

11,197.53

8,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

935,400.00

846,140.22

575,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น

250,000.00

290,104.18

122,000.00

1,835.00

2,579.63

0.00

487,500.00

575,903.18

615,000.00

7 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.รพ.ตํารวจ

365.00

35.20

50.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น

8 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.ไทยคูราโบ

143,123.00

112,528.00

170.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น

9 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสอ.ครูปราจีนบุรี

342,396.00

664,381.71

642,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น

407,037.00

539,280.11

508,350.00

571,725.00

812,103.22

670,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น

175,000.00

6,952.30

326,667.00

453,546.59

157,500.00

165,441.08

195,000.00

137,796.37

134,000.00

120,089.93

รายการ

ประมาณการ
ป 2564

เหตุผลและความจําเปน

หมวดรายได

3 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสอ.ตํารวจน้ํา
4 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.สหภาพ
แรงงานหนังสือพิมพบางกอกโพสต
5 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.ตํารวจภูธร
จ.สระแกวฯ
6 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.ตํารวจ
สุราษฎร

10 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.สาธารณสุข
จ.ขอนแกน
11 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.คุรุสมั พันธฯ
12 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.ครู
สมุทรปราการ
13 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.ครูแพร
14 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.คอสโม
อุตสาหกรรม
15 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก ชุมนุมกรุงเทพฯ
16 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงปทท.

7,223,084.86 รับดอกเบี้ยจากเงินใหสมาชิกกู

0.00

รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น
รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น
รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น

รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น

รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น

357,500.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น
0.00

รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น

304,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมกรุงเทพ
20,000.00

รับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุม
แหงปทท.
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( จํานวนเงิน : บาท )
รายการ

ประมาณการ
ป 2563

รับจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

เหตุผลและความจําเปน

หมวดรายได (ตอ)
17 ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสหกรณ
เครือขาย/พันธมิตร ใหม
17.1 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
สอ.สาธารณสุข จ.อุบลฯ
17.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ชุมนุมสหกรณครูไทยฯ
18 เงินปนผลหุนชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทยฯ

550,000.00

ตั้งงบประมาณไว คาดวาสหกรณ
จะเพิ่มพันธมิตร ไดในปงบหนา
รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น
198,000.00
(พันธมิตร เพิ่ม)
รับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ
437,000.00
ครูไทย (พันธมิตร เพิ่ม)
รับเงินปนผลหุนชุมนุมสหกรณ
1,650,000.00
ออมทรัพยแหงประเทศไทยฯ

0.00

130,000.00

0.00

119,347.96

1,500,000.00

1,594,356.16

1,120,000.00

1,013,720.54

100,385.00

120,083.13

80,000.00

97,900.00

0.00

30,000.00

5,000.00

9,969.01

24 คาธรรมเนียมแรกเขา

3,000.00

1,400.00

1,000.00 รับคาสมัครสมาชิกสหกรณ

25 รายไดอื่นๆ

1,000.00

1,036.23

1,000.00 รายไดอื่นๆ

19 เงินปนผลหุนชุมนุมกรุงเทพฯ
20 เงินปนผลหุน-ชุมนุมสหกรณครูไทย
21 ดอกเบี้ยรับสลากออมสินพิเศษ
ธ.ออมสินฯ
22 ดอกเบี้ยรับจากการไถถอนสลาก
ออมสินพิเศษ ธ.ออมสินฯ
23 รายไดคานายหนาประกันอัคคีภัย
กรณีเงินกูพิเศษ

รวมหมวดรายได

14,798,791.42 15,630,083.39

904,000.00 รับเงินปนผลหุนชุมนุมกรุงเทพฯ
รับเงินปนผลหุน-ชุมนุมสหกรณ
ครูไทย
รับดอกเบี้ยสลากออมสินพิเศษ
43,200.00
ธ.ออมสินฯ
รับดอกเบี้ยจากการไถถอน
30,000.00
สลากออมสินพิเศษ ธ.ออมสินฯ
รับรายไดคานายหนาประกัน
7,500.00
อัคคีภัย กรณีเงินกูพิเศษ

110,000.00

14,426,854.86
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( จํานวนเงิน : บาท )
รายการ

ประมาณการ
ป 2563

จายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

เหตุผลและความจําเปน

ก.หมวดรายจาย
1 เงินเดือนเจาหนาที่

942,635.00

891,079.00

937,716.00 จายเงินเดือนแกเจาหนาที่ 3 คน

2 สวัสดิการเจาหนาที่

225,738.00

130,307.46

217,378.00 เงินประกันสังคมสมทบสวนนายจาง
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสวนนายจาง
คาเบี้ยประกันภัย เงินกองทุนทดแทน

3 คาตอบแทน
12,000.00

9,000.00

120,000.00

117,000.00

3.3 ผูดูแลระบบงาน

6,000.00

0.00

6,000.00 จายคาตอบแทนใหผดู ูแลระบบงาน

3.4 เจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน

6,000.00

0.00

6,000.00 จายคาตอบแทนใหแกผูชวยปฏิบตั ิงาน

4 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

78,600.00

51,831.00

59,482.00 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

5 คาตอบแทนวิชาชีพเจาหนาที่

36,000.00

30,000.00

36,000.00 คาตอบแทนวิชาชีพเจาหนาที่

6 คาลวงเวลา
7 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่

18,600.00

20,260.53

15,000.00 จายคาลวงเวลาปฏิบตั ิงานเรงดวน

5,000.00

0.00

5,000.00 จายคาเบี้ยเลีย้ งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่

8 คาแบบพิมพ

12,000.00

2,205.00

10,000.00 จายคาผลิตแบบพิมพ สัญญาตาง ๆ

9 คาวัสดุสํานักงาน (ใชไป)

40,000.00

24,761.83

35,000.00 คาวัสดุสํานักงานใชไปตลอดป

10 คาธรรมเนียมธนาคาร

15,000.00

17,843.00

20,000.00 คาโอนเงิน ซื้อตราสาร อากรแสตมป

1,503,987.00

2,011,864.83

224,400.00

160,300.00

20,000.00

19,581.00

14 คาใชจายในการดําเนินคดี

30,000.00

0.00

15 คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน

30,000.00

11,989.07

30,000.00 ตัดจายคาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน

16 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร

42,000.00

37,986.80

42,000.00 ตัดสิทธิการใชประโยชนในอาคาร

17 คาซอมแซมและบํารุงครุภณ
ั ฑ

30,000.00

18,779.00

30,000.00 จายคาซอมแซมและบํารุงครุภณ
ั ฑ

18 คายานพาหนะ, น้ํามันเชื้อเพลิง

15,000.00

9,557.00

3.1 ผูตรวจสอบกิจการ
3.2 ผูจัดการ

11 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
12 คาเบี้ยประชุม
13 คารับรอง

12,000.00 จายคาตอบแทนแกผตู รวจสอบกิจการ
120,000.00 จายคาตอบแทนแกผจู ัดการ

2,333,137.55 จายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
0.00 * อยูในวาระที่ 4.7
20,000.00 คารับรองการประชุมและตอนรับ
สวนราชการ ผูเ ยี่ยมชมกิจการ
30,000.00 คาใชจายในการติดตามหนีส้ ิน ฯลฯ

10,000.00 จายคายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง
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( จํานวนเงิน : บาท )
รายการ

ประมาณการ
ป 2563

จายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

เหตุผลและความจําเปน

ก.หมวดรายจาย ( ตอ )
120,000.00

100,200.00

10,000.00

2,500.00

0.00

198,303.12

0.00

62,371.92

23 หนี้สงสัยจะสูญเงินฝาก

0.00

759,281.25

24 คาธรรมเนียมสอบบัญชี

50,000.00

50,000.00

55,000.00 จายคาธรรมเนียมสอบบัญชี

5,000.00

1,318.50

5,000.00 จายคาสําเนาเอกสารตาง ๆ

26 คาน้ําประปา - คาไฟฟา

60,000.00

36,513.00

60,000.00 จายคาน้ําประปา – คาไฟฟา

27 คาโทรศัพท

20,000.00

11,177.12

20,000.00 จายคาโทรศัพทสํานักงาน

28 คาจางพนักงานทําความสะอาด

12,000.00

12,300.00

12,000.00 จายคาจางพนักงานทําความสะอาด

29 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

20,000.00

11,674.47

20,000.00 จายคาใชจายเบ็ดเตล็ด

3,709,960.00

4,809,984.90

19 คาใชจายวันประชุมใหญฯ
20 คาประชาสัมพันธ
21 หนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีเ้ งินกูขาด
สมาชิกภาพ
22 หนี้สงสัยจะสูญดอกเบีย้ ลูกหนี้
ขาดสมาชิกภาพ

25 คาสําเนาเอกสาร

รวมหมวดคาใชจาย

120,000.00 คาใชจายวันประชุมใหญสามัญประจําป
10,000.00 คาประชาสัมพันธและโครงการตางๆ
ตัดหนี้สงสัยจะสูญลูกหนีเ้ งินกู
ขาดสมาชิกภาพ
ตัดหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินกู
0.00
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
0.00

0.00 ตัดหนี้สงสัยจะสูญเงินฝาก สค.คลองจั่น

4,276,713.55
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( จํานวนเงิน : บาท )
รายการ

ประมาณการ

จายจริง

ประมาณการ

ป 2563

ป 2563

ป 2564

ข. คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร
1 เอ็กซเทอรนัลฮารดดิสก

2,000.00

0.00

0.00

2 กลองพลาสติกเก็บเอกสาร

6,000.00

0.00

0.00

10,000.00

7,200.00

0.00

4 เครื่องปริ๊นเตอร Laser Jet

0.00

0.00

5 เครื่องปริ๊นเตอรแครยาว

0.00

0.00

6 โตะวางชุดคอมพิวเตอร

0.00

0.00

18,000.00

7,200.00

3 เครื่องโทรสาร

รวม

เหตุผลและความจําเปน

5,580.00 ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ
ซึ่งซื้อใชงานมาตั้งแตป 2551
32,300.00 ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ
ซึ่งซื้อใชงานมาตั้งแตป 2544
7,000.00 ทดแทนตัวทีช่ ํารุด
44,880.00

ประมาณการกําไรสุทธิ
ประมาณการ

ป 2563
ประมาณการ

ประมาณการรายรับ

14,798,791.42

ประมาณการรายจาย *(1)

3,709,960.00
11,088,831.42

ประมาณการกําไรสุทธิ

ป 2564
รับ – จาย (จริง)
15,630,083.39
4,809,984.90
10,820,098.49

ประมาณการ
14,426,854.86
4,542,713.55
9,884,141.31

หมายเหตุ : *(1) ประมาณการรายจาย ประจําป 2564 เปนการรวมยอดรายจาย ในหนังสือฯ หนาที่ 73 และ
การอนุมัติคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมกรรมการฯ และที่ปรึกษาฯ ในหนังสือฯ
ตามระเบียบวาระที่ 4.7 ในหนาที่ 75

มติที่ประชุม ………………………………….………………………………
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ระเบียบวาระที่ 4
4.7 การพิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ

กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําป 2564
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด ขอ 63 (9) กําหนดวาที่ประชุมใหญ
อาจมีอํานาจหนาที่พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ
กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน
ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณฯ คณะกรรมการดําเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ ประจําป 2564 ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
เสนอขออนุมัติ (บาท)
หมายเหตุ / เหตุผลประกอบ
1.
คาเบี้ยเลี้ยง
15,000.00 การทํานิติกรรมภายนอก , อบรม สัมมนา
กรณีผูจัดอบรม ประชุม สัมมนา ไมมีการรับรอง
2.
คาพาหนะ
10,000.00 กรณีเดินทางไปอบรม ประชุม สัมมนา
หรือเพื่อการอันเปนประโยชนแกสหกรณฯ
3.
คาเชาที่พัก
15,000.00 การทํานิติกรรมภายนอก , อบรม สัมมนา
กรณีผูจัดอบรม ประชุม สัมมนา ไมมีการรับรอง
4.
คาเบี้ยประชุม
226,000.00 คณะกรรมการดําเนินการ , คณะกรรมการเงินกู
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการลงทุน
คณะกรรมการชุดยอย และที่ปรึกษาฯ
รวม 4 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น
266,000.00 ( สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน )

มติที่ประชุม ………………………………….………………………………
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ระเบียบวาระที่ 4
4.8 การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพย มฉก. จํากัด
ประธานกรรมการ เสนอตอที่ประชุมวา ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26 ครั้งที่ 12/2563
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.10 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพย มฉก. จํากัด โดยขอถือใชใหมทั้งฉบับ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562
โดยสหกรณฯ ไดนํายกรางขอบังคับสหกรณจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ มาทําการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับสหกรณออมทรัพย มฉก. จํากัด โดยขอถือใชใหมทั้งฉบับ
จึงเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 พิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยเหตุผลแหงการแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ทําใหบทบัญญัติบางประการ
ไมเอื้อประโยชนตอการพัฒนา
และคุมครองระบบสหกรณสมควรปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาว
ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา คุมครอง และสรางเสถียรภาพแกระบบสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการกําหนด
คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ และเพื่อใหสอดคลองตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ………………………………….………………………………
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ประจําป 2564
*************************
ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2553 กําหนดใหสหกรณฯมีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
โดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด ขอ 72 กําหนดใหสหกรณฯ
มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดําเนินการอีก 10 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งจากสมาชิกและตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 74 คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
นับแตวันเลือกตั้งฯลฯ
กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกันฯลฯ
ตารางที่ 1 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26 ที่ตองพนสภาพ 6 คน ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
วาระการดํารงตําแหนง
1.
ผูชวยศาสตราจารย รุงฤดี รัตนวิไล
วาระที่ 1 ปที่ 2 (มีสิทธิไดรับเลือกใหม)
2.
อาจารย ดร. สิทธิโชค สินรัตน
วาระที่ 1 ปที่ 2 (มีสิทธิไดรับเลือกใหม)
3.
น.ส.อนงควดี พุมไสว
วาระที่ 1 ปที่ 2 (มีสิทธิไดรับเลือกใหม)
4.
อาจารย ดร. ชัญญา เจียมใจ
วาระที่ 2 ปที่ 2 (เวนวรรคตาม พ.ร.บ.สหกรณ)
5.
นายประวัติ วุฒิวงศ
วาระที่ 2 ปที่ 2 (เวนวรรคตาม พ.ร.บ.สหกรณ)
6.
นายสรรเสริญ วงษเทศ
วาระที่ 2 ปที่ 2 (เวนวรรคตาม พ.ร.บ.สหกรณ)

ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ตารางที่ 2 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27 (ตอ) มี 5 คน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
วาระการดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย นิก สุนทรธัย
วาระที่ 1 ปที่ 2
อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
วาระที่ 2 ปที่ 2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ทองกอน
วาระที่ 1 ปที่ 2
วาที่รอยตรี เทพสุรีย จันสามารถ
วาระที่ 2 ปที่ 2
น.ส.กันตฤทัย เมฆสุทร
วาระที่ 2 ปที่ 2
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จึงเสนอที่ประชุมใหญฯ เลือกกรรมการ 6 คน โดยแบงสายการปฏิบัติงาน ดังนี้ สายอาจารย 3 คน
และสายสนับสนุน 3 คน
มติที่ประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.

เห็นชอบเลือกกรรมการดําเนินการ ดังนี้
กรรมการสายอาจารย 3 คน
ชื่อ – นามสกุล

กรรมการสายสนับสนุน 3 คน
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
*************************
ระเบียบวาระที่ 6
6.1 การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2563
ประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26 ครั้งที่ 12/2563
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ที่ประชุมพิจารณามอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเรียนดีและ
ทุนชวยเหลือการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจําป 2563 ทั้งนี้เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกสมาชิกสหกรณฯ
รวมทั้งสิ้น 34 ทุน โดยแบงทุนการศึกษามอบแกสมาชิก 3 ระดับ รายละเอียดมีดังนี้
ระดับการศึกษา/
ทุนเรียนดี
ทุนชวยเหลือ
ประเภทของทุน
ทุนที่จัดสรร
จํานวนผูสมัคร
ทุนที่จัดสรร
จํานวนผูสมัคร
ระดับประถมศึกษา
4
2
4
3
ระดับมัธยมศึกษา
8
7
8
5
ระดับอุดมศึกษา
5
3
5
4
รวมทุน 3 ระดับ
17
12
17
12
1. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,000.00 บาท ( หนึ่งพันบาทถวน ) จํานวนทุนที่จัดสรร 8 ทุน
มีผูไดรับทุน จํานวน 5 ทุน แบงเปน
1.1 ประเภททุนสงเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี จํานวน 2 ทุน มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
1.
2.

รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
นายจักรพงษ ชูวงษวัฒนะ
นางพรสิริ วนรัฐิกาล

รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
ด.ญ.ชัญญานุช ชูวงษวัฒนะ
ด.ช.สิรวิ ุธ วนรัฐิกาล

1.2 ประเภททุนชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3 ทุน มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.

รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
นายจิระศักดิ์ ศิริปญจนะ
วาที่ ร.ต.เทพสุรีย จันสามารถ
น.ส.อมิตรา มีขันทอง

รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
ด.ญ.กชพร ศิริปญจนะ
ด.ญ.วริศราภัทร จันสามารถ
ด.ช.เตชัส พานเพ็ชร

80

รวมอนุมัติใหเงินสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกรับทุนระดับประถม ทั้งสิ้น 5 ทุน ทุนละ 1,000.00 บาท
( หนึ่งพันบาทถวน ) เปนเงิน 5,000.00 บาท ( หาพันบาทถวน )
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ทุนละ 1,500.00 บาท
( หนึ่งพันหารอยบาทถวน ) จํานวนทุนที่จัดสรร 16 ทุน มีผูไดรับทุน จํานวน 12 ทุน แบงเปน
2.1 ประเภททุนสงเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี จํานวน 7 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
1.
น.ส.สุรภา นาคะรัต
น.ส.สุชาญา นาคะรัต
2.
นางอุษา เกิดวัน
ด.ญ.ชาลิสา เกิดวัน
3.
น.ส.ดวงดาว ชื่นสวาง
ด.ญ.เบญญาภา วงษหลอ
4.
น.ส.สมฤดี บุญทองใหม
นายกฤษฎิ์ บุญชวงดี
5.
น.ส.รัตติกา โจมฤทธิ์
น.ส.ปวริศา เรืองนุน
6.
น.ส.บุณยวีร เกตุขวง
น.ส.ปราณปรียา สีดํา
7.
นายสุเมษ เลิศจริยพร
ด.ญ.พิมพพิชชา เลิศจริยพร
2.2 ประเภททุนชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
1.
นางกุสุมา ไทยสุนทร
ด.ญ.พิมพมาดา ไทยสุนทร
2.
นายวิชาญ ฉันติกุล
นายชนัญู ฉันติกุล
3.
น.ส.เบญจมาศ แสงอัมพร
ด.ญ.กมลพัชร แสงสวาง
4.
นางนัฐญา กุลธนสถิต
น.ส.พิชยา กุลธนสถิต
5.
น.ส.สุชาดา พยัคฆวงษ
นายกฤตพงศ วงษละคร
รวมอนุมัติเงินสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา และมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ทั้งสิ้น 12 ทุน ทุนละ 1,500.00 บาท ( หนึ่งพันหารอยบาทถวน ) เปนเงิน 18,000.00 บาท
( หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน )

3. ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ทุนละ 2,000.00 บาท ( สองพันบาทถวน ) จํานวนทุนที่จัดสรร 10 ทุน
มีผูไดรับทุน จํานวน 7 ทุน แบงเปน
3.1 ประเภททุนสงเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี จํานวน 3 ทุน มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
1.
นางศรมน สุทิน
นายปณ สุทิน
2.
น.ส.กัลยา อุณหพิเชษฐวัฒนา
นายศุภธัช ลําเพ็ญ
3.
น.ส.กาญจนา บุญชวงดี
นายภาสวิชญ แสงแกว
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3.2 ประเภททุนชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4 ทุน มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุน
รายชื่อบุตรของสมาชิกที่รับทุน
1.
นางอิศรา วงษดี
น.ส.ทิพยสุดา วงษดี
2.
นางสําเนา อักษรแปน
นายภานุพงษ อักษรแปน
3.
น.ส.สุภาส ปราบภัย
น.ส.พันพัสสา ศิริโท
4.
นายสุชิน แจงเปลา
น.ส.สุพรรษา แจงเปลา
รวมอนุมัติใหเงินสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทา ทั้งสิ้น 7 ทุน
ทุนละ 2,000.00 บาท ( สองพันบาทถวน ) เปนเงิน 14,000.00 บาท ( หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน )
สรุปในป 2563 สหกรณฯ ไดพิจารณามอบเงินทุนการศึกษาแกบุตรของสมาชิกทุกประเภท รวม 24 ทุน
เปนเงินทั้งสิ้น 37,000.00 บาท ( สามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน )

มติที่ประชุม ………………………………….………………………………
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ระเบียบวาระที่ 6
6.2 เรื่องที่สมาชิกเสนอที่ประชุมใหญ
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มติที่ประชุม ………………………………….………………………………

ปดประชุมเวลา ..............น.

……………………………….………………………ประธานในที่ประชุม
( ผูชวยศาสตราจารย นิก สุนทรธัย )
ประธานกรรมการ

…………………………….…………………………ผูจดบันทึกการประชุม
( นายสรรเสริญ วงษเทศ)
กรรมการ/เลขานุการ

ภาคผนวก

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26
ประจําป 2563
***************************

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผูชวยศาสตราจารย นิก สุนทรธัย
ผูชวยศาสตราจารย รุงฤดี รัตนวิไล
อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ทองกอน
อาจารย ดร.ชัญญา เจียมใจ
อาจารย ดร.สิทธิโชค สินรัตน
นายประวัติ วุฒิวงศ
นางสาวอนงควดี พุมไสว
วาที่ ร.ต.เทพสุรีย จันสามารถ
นายสรรเสริญ วงษเทศ
นางสาวกันตฤทัย เมฆสุทร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/เหรัญญิก

รายนามฝายจัดการ
***************************

1. นางสาวฐิติพร ฉิมณี
2. นางสาวสุภาพร ประจบ
3. นางสาวเบญจมาศ แสงอัมพร

เจาหนาที่บัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

คณะกรรมการจัดทําหนังสือ
การประชุมใหญสามัญ และรายงานกิจการประจําป 2563
ที่ปรึกษา

:

ผูชวยศาสตราจารย นิก สุนทรธัย

คณะผูจัดทํา

:

ผูชวยศาสตราจารย รุงฤดี รัตนวิไล

ออกแบบปก

:

วาที่ ร.ต.เทพสุรีย จันสามารถ

พิมพตนฉบับ

:

นางสาวฐิติพร ฉิมณี

ตรวจพิสูจนอักษร

:

ผูชวยศาสตราจารย รุงฤดี รัตนวิไล / อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
นายสรรเสริญ วงษเทศ / นางสาวอนงควดี พุมไสว

ผลิตที่

:

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จํานวนผลิต

:

50 เลม

วัน เดือน ป ที่จัดผลิต

:

30 กรกฎาคม 2564

ขอขอบคุณ
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ
- สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
สอ.มฉก. จํากัด

