
 

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00 น. 

ณ หองสุรนารี สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
------------------------------------------- 

ผูเขาประชุม 

1. คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 14 คน 
2. สมาชิก จํานวน 865 คน 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายปรเมศร แพลูกอิน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
2. นางประวีณา หอมตา ผูตรวจสอบกิจการ 
3. นายสามารถ นอยบุญญะ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 

(สํานักงานสหกรณจังหวัดนครราชสีมา) 
4. นางหรรษลักษณ  บรรดิษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ

(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนครราชสีมา)  
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 ดร.วุฒิ  ดานกิตติกุล (รองอธิการบดีฝายบริหาร)   เปนประธานในที่ประชุมไดกลาวเปดประชุมและ
นายณรงค  อัครพัฒนาการ ดําเนินการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี 1.1 เรื่อง การรับสมาชิกและการออกจากสมาชิกสหกรณระหวางป 2554 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ไดนําเสนอผลการรับสมาชิกและการออกจากสมาชิก
ของสหกรณ    มีรายละเอียดดังน้ี 
 จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,121 คน 
บวก สมาชิกสมัครใหมระหวางป 80 คน 
 รวม 1,201 คน 
หัก สมาชิกลาออก 18 คน 
 จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,183 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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 วาระท่ี 1.2 เรื่องรายงานกิจการประจําป 2554 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ไดนําเสนอผลการปฏิบัติภารกิจของสหกรณ ในรอบป 
2554 ที่ผานมาปรากฏตามรายงานกิจการประจําป 2554 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ    
 

 วาระท่ี 1.3 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ 
  ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 ไดเลือกต้ัง
ขาพเจานางประวีณา หอมตา เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จํากัด  สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งขาพเจาทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบน้ันจึงเสนอผลการตรวจสอบ
ประจําปโดยสรุปผลดังน้ี 
  1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
    1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด  
 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี  
 1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ  
  2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
    2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน  
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ  
 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม  
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว 
  3. ผลการตรวจสอบ  
 3.1 การบัญชี 

- เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตอง  

- การบันทึกบัญชีเงินรับฝาก เงินใหกู และทุนเรือนหุน ผานระบบคอมพิวเตอร สงผลใหการ
จัดทํารายงานทางการบัญชีมีความถูกตอง เปนปจจุบัน  

- ไดนําเสนอรายงานงบการเงินตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน  
 3.2 การเงิน 

3.2.1  เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ประกอบดวย 

 
เงินสด  90,193.50  บาท  
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย  18,847,687.11  บาท  
เงินฝาก - ประเภทประจํา 3 เดือน  10,000,000.00  บาท  
เงินฝาก - ประเภทประจํา 12 เดือน  50,000,000.00  บาท  

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 78,937,880.61  บาท  
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3.2.2  เงินฝากสหกรณ ณ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินฝากสหกรณคงเหลือประกอบดวย 
 

สอ. สาธารณสุขนครราชสีมา จํากดั  5,935.49 บาท 
สอ. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด  71,194.86  บาท 
สอ. ครูนครราชสีมา จํากัด   49,865,234.64  บาท 
สอ. กองบิน 1 จํากัด  13,000,000.00  บาท 
สอ. ขาราชการจังหวัดนครราชสีมา   10,000,000.00  บาท 

รวมเงินฝากสหกรณ  72,942,364.99  บาท 
 
3.2.3 การรับจาย การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร  

ในระหวางป การรับจาย การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร สหกรณสามารถ
ดําเนินการเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด กรณีที่สหกรณมีความจําเปนตองดํารงเงินสดไวเกินกวาที่
กําหนด อันเน่ืองมาจากติดวันหยุดของธนาคาร คือ วันหยุดครึ่งป ฝายจัดการจะดําเนินการขออนุมัติการถือเงิน
เกินกําหนดเปนการลวงหนาและรายงานตอคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งไปผูตรวจสอบกิจการไดทําการ
ตรวจสอบทางบัญชีของเงินสด เงินฝากธนาคารเพื่อยืนยันยอดกับสมุดเงินฝากธนาคารแลวปรากฏวายอดเงิน
สด และเงินฝากธนาคารมคีวามเช่ือถือได ถูกตอง ตรงกัน  
 3.3 การดําเนินงานของสหกรณ 
 3.3.1 ดานสมาชิก  
 สหกรณฯ  มีสมาชิกเมื่อตนป 2554 จํานวน 1,121 คน ระหวางปมีสมาชิกเพิ่มข้ึน 80 
คน ออกจากการเปนสมาชิก 18 คน สมาชิกคงเหลือสิ้นป 2554 จํานวน 1,183 คน ณ 31 ธันวาคม 2554 
คณะกรรมการดําเนินการไดอนุมัติการรับสมาขิกและการใหลาออกจาก การเปนสมาชิกเปนไปตามขอบังคับ
ของสหกรณ  

3.3.2 ดานการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2554 สหกรณมีการลงทุน ในประเภทหุนชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดพันธบัตร ต๋ัวแลกเงินและหุนกู มีมูลคาตามราคาทุนเปนจํานวนเงิน 
85,265,000.00 บาท บวกดวยการปรับมูลคาเงินลงทุน (หุนกู) จํานวนเงิน 8,220.00 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 
85,273,220.00 บาท ประกอบดวย  

 ราคาทุน  
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  35,265,000.00  บาท  
พันธบัตร  10,000,000.00 บาท  
ต๋ัวแลกเงิน  37,000,000.00 บาท  
หุนกู  3,000,000.00 บาท  

  
 การลงทุนเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการ ได
ใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาตัดสินใจเลือกแหลงลงทุน  โดยนําผลการวิเคราะหทางการเงินจากฝายจัดการ  
ซึ่งเปนผูใหขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อลงทุนในสถาบันที่มีความมั่นคง รวมทั้งอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ดี  
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3.3.3 ดานการใหเงินกูแกสมาชิก มี 3 ประเภท ไดแก เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ และเงินกู

พิเศษ ณ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินใหสมาชิกกู จํานวนทั้งสิ้น 481,851,997.39 บาท ประกอบดวย  
 

ประเภทเงินกู 
จํานวนสัญญา 

(ฉบับ) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
(1) เงินกูฉุกเฉิน  233 2,172,339.66  

(2) เงินกูสามัญ  574 271,657,651.29  

(3) เงินกูพิเศษ  287 208,022,006.44  

  
 การปฏิบัติการใหกูยืมเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ สหกรณจัดใหมี
ข้ันตอนการสอบทานเอกสารหลักฐานประกอบสัญญากู การอนุมัติ เปนประจํา ซึ่งหากมีกรณีที่ตองปรับปรุง
แกไขจะสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ  
 

3.3.4 ดานเงินรับฝาก สหกรณเปดรับเงินฝาก 3 ประเภท ไดแก เงินฝากออมทรัพย เงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ เงินฝากเก็บหอมออมทรัพย ณ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินรับฝาก จํานวน 347,165,184.40 
บาท ประกอบดวย  

ประเภทเงินรับฝาก ตนป 
เพ่ิม 

ระหวางป 
ถอน 

ระหวางป 
คงเหลือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย  16,984,683.53 41,798,436.26 43,236,924.69 15,546,195.10 

(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  297,290,951.16 129,546,322.27 107,004,726.63 319,832,546.80 

(3) เงินฝากเก็บหอมออมทรัพย  9,791,389.00 2,917,593.12 922,539.62 11,786,442.50 

  
 ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝาก  การจายคืนเงินฝาก การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก 
และการคิดคาธรรมเนียมเงินฝาก มีการดําเนินการถูกตองตามระเบียบสหกรณ  

3.3.4 ดานหน้ีสิน สหกรณมีเงินกูยืมจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 
31,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 ตอป และผอนชําระในระหวางป จํานวน 1,240,000.00 
บาท คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 29,760,000.00 บาท การกูยืมเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554  

3.3.5 ดานทุน สหกรณมีทุนเรือนหุน ทุนสํารองและทุนสะสม ประกอบดวย  
 

ประเภททุน ตนป 
เพ่ิม 

ระหวางป 
ถอน 

ระหวางป 
คงเหลือ 

(1) ทุนเรือนหุน  266,888,130.00 41,955,690.00  3,767,110.00  305,076,710.00 

(2) ทุนสํารอง  13,144,386.81  1,879,186.43  15,023,573.24 

(3) ทุนสะสมตามขอบังคับ และระเบียบอ่ืนๆ      

    - ทุนสาธารณประโยชน  52,829.71 1,041,408.57  685,000.00  409,238.28 

    - ทุนเพื่อการจัดตั้งสํานักงาน  283,947.49    283,947.49 

    - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  1,648,979.96  10,000.00   1,658,979.96 

    - กองทุนเพื่อชวยเหลือผูค้ําประกัน  200,000.00    200,000.00 
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 การใชจายเงินทุนสะสมตางๆ เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุน และระเบียบที่สหกรณ
กําหนด  

3.3.6 ผลการดําเนินการ ประจําป 2554 
 ในการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป 2554 มีรายไดจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 
34,604,107.67 บาท และมีคาใชจายทั้งสิ้น 14,046,242.24 บาท มีกําไรสุทธิ 20,557,865.43 บาท 

รายได - คาใชจายเปรียบเทียบกับประมาณการงบประมาณ ประจําป 2554 

รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 
เกิดขึ้นจริง 

(บาท) 
สูง (ตํ่า) กวาประมาณการ 

บาท รอยละ  
รายได      

1. ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืม  30,083,900.00 29,802,869.92  (281,030.08) (0.93) 

2. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก  1,142,400.00  2,014,221.18        871,821.18         76.31  

3. ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  2,052,300.00  2,609,938.83         557,638.83         27.17  

4. คาธรรมเนียมแรกเขา  3,000.00             5,800.00  2,800.00 93.33 

5. รายไดอื่นๆ  97,000.00          171,277.74           74,277.74 76.57 

รวมรายได    33,378,600.00  34,604,107.67     1,225,507.67           3.67  

คาใชจาย      

1. คาใชจายดําเนินการ         4,526,200.00         3,824,634.96 (701,565.04) (15.50) 

2. ดอกเบี้ยจาย  9,135,600.00 9,766,009.18 630,409.18 6.90 

3. คาเส่ือมราคา          322,200.00          319,762.10 (2,437.90) (0.76) 

4. คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจาย            175,840.00          135,836.00  (40,004.00) (22.75) 

รวมคาใชจาย    14,159,840.00    14,046,242.24      (113,597.76) (0.80) 

 รายได - คาใชจายเปนไปตามการดําเนินธุรกิจของสหกรณ มีการควบคุมรายจายให
เปนไปตามกรอบ งบประมาณซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป  2553 เมื่อวันที่                      
10 กุมภาพันธ 2554  

การเปรียบเทียบรายไดและคาใชจาย ป 2554 และป 2553  

รายการ  
ป 2554  
(บาท)  

ป 2553  
(บาท)  

สูง (ตํ่า) กวาปกอน  

บาท  รอยละ  
รายได  34,604,107.67  30,366,067.15  4,238,040.52  13.95  

คาใชจาย  14,046,242.24  11,574,202.90  2,472,039.34  21.35  

กําไรสุทธิ  20,557,865.43  18,791,864.25  1,766,001.18  9.40  

 กําไรสุทธิเปรียบเทียบกับปกอน มีจํานวนเพิ่มข้ึน 1,766,001.18 บาท มีอัตราการเพิ่ม
รอยละ 9.40  
  4. ขอเสนอแนะ  
 ในรอบป 2554 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554) ผูตรวจสอบกิจการไดรายงาน ผลการตรวจสอบงบ
การเงินสหกรณรายเดือน และเขารวมการประชุมกับคณะกรรมการดําเนินการเปนประจํา การดําเนินการของฝาย
จัดการ ไดถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ และมติของที่ประชุมอยางเครงครัด ไมพบขอสังเกตที่เปน
สาระสําคัญ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
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 วาระท่ี 1.4  ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2554  
 ดวยกรมสงเสริมสหกรณ  ไดดําเนินการกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ โดยใชตัวช้ีวัดตาม
ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ  เรื่อง  กําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ ประกาศ ณ  วันที่  23  มิถุนายน 2553  
และโดยที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด เปนองคกรที่อยู ในกํากับดูแลของกรม
สงเสริมสหกรณ ซึ่งไดรับการประเมิน เพื่อการจดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2554 
  จากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2554 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ไดรับการจัดระดับมาตรฐานอยูในระดับ A หมายถึง การจัดระดับมาตรฐานสหกรณอยู
ในระดับ ดีเลิศ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2553  
 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2554 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2553 เมื่อวันที่                
10 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งไดดําเนินการแจงใหสมาชิกรับรองรายงานการประชุมฯ  ในที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2554  มีผลดังน้ี 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2553 โดยไมมกีารแกไข และ
เห็นชอบตามขอสังเกต  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี 3.1  เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ประจําป 2555 
  ดวยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 บัญญัติ ไว วา  ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่
ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก  
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับต้ังแตวันเลือกต้ัง 
เมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของ
กรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก  และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน  
ในกรณีที่มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณที่ไดรับ
เลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน  
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ประจําป  2554  ตองพนจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 7 คน  ดังน้ี  

 
ลําดับ

ที่ 

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
วันที่เขาดํารง

ตําแหนง 

วาระในการดํารงตําแหนง  
หมายเหต ุวาระที่ 1 วาระที่ 2 

ปที 1 ปที 2 ปที 1 ปที 2 
1 ดร.ณรงค       อัครพัฒนากูล  12 กุมภาพันธ 2553      ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 17 (หมดวาระ)  
2 ผศ.ดร.สุนทร   กาญจนทวี        12 กุมภาพันธ 2553      ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 17 (หมดวาระ)  
3 นายสาทิพย    จุไรรัตนพร  12 กุมภาพันธ 2553      ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 17 (หมดวาระ)  
4 นายอมรเทพ    เทพวิชิต  12 กุมภาพันธ 2553      ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 17 (หมดวาระ)  
5 นายสมภพ       จินดาพี  12 กุมภาพันธ 2553      ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 17 (หมดวาระ)  
6 นายประพันธ    พันธุอนุกูล  12 กุมภาพันธ 2553      ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 17 (หมดวาระ)  
7 นางสาวลฎาภา  รัตนจารุ  12 กุมภาพันธ 2553      ตองเลือกตั้งใหมแทนกรรมการ ชุดที่ 17 (หมดวาระ)  
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  ในป 2555 จึงตองดําเนินการเลือกต้ังใหม โดยเรียกคณะกรรมการชุดน้ีวา คณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 18 (พ.ศ. 2555) ประกอบดวย  
  1. ประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 1  คน อยูในวาระ 2 ป  
  2. คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 6  คน อยูในวาระ 2 ป  
  จากการประกาศรับสมัครของคณะอนุกรรมการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง มีผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง  ในตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน 
และสมัครในตําแหนง กรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน จากการเปดรับสมัครต้ังแตวันที่ 9 - 20 มกราคม 
พ.ศ.2555  
  จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการที่ครบวาระ รวมจํานวน 7 คน 
มีวาระอยูในตําแหนง 2 ป  โดยมีรายช่ือดังน้ี  

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และโปรงใส 
จึงเห็นควรเลือกสมาชิกที่เขารวมประชุมทําหนาที่เปนกรรมการเลือกต้ังและพยานเพื่อดําเนินการดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีความเห็นดังน้ี   
 1. ที่ประชุมไดเลือกคณะกรรมการเลือกต้ังและพยานการตรวจนับคะแนนดังน้ี 
 - นายพชรกร  โลกูลประกิจ เปนประธานการตรวจนับคะแนน 
 - นายขจรศักด์ิ ทองรอด เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายวิษณุ   กุหลาบ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายมงคล เพลครบุร ี เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายถนัด จินดาพ ี เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายสุทธิรักษ ไชยรักษ เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายบอบบี ้ ฤทธ์ิรัตน เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายวรรณชัย จิตรา เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายจตุรวัฒน ผนึกรัมย เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน 
 - นายสรณะ   ศรีตะชัย เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนนและเลขานุการ 
 2. อนุมัติวิธีการเลือกต้ัง 

2.1 ใหใชบัตรเลือกต้ัง  ลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
2.2 วิธีการลงคะแนนเลือกต้ังใหใชปากกา กากบาท  (X)  ลงในชองคะแนนเทาน้ัน 
2.3 บัตรเสีย ไดแก 

- บัตรที่ไมมีตราสหกรณและลายมือช่ือประธานคณะอนุกรรมการเลือกต้ัง 
- บัตรที่ไมมีหมายเลขกํากับบัตรเลือกต้ัง 
- บัตรที่ลงคะแนนเกิน 6 ชอง  เพื่อการเลือกคณะกรรมการ 

2.4 วิธีการตรวจนับคะแนน 
- ใหขานการลงคะแนนเลือกต้ังจากบัตรเลือกต้ังของบรรดาสมาชิก 
- บันทึกการขานคะแนนบนกระดานบันทึกคะแนน โดยนับทีละ 5 คะแนน (ขีด 

4ตัด 1) 
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ผลการเลือกต้ังปรากฏดังน้ี 
ผลการเลือกต้ังตําแหนงประธานกรรมการ 

ลําดับท่ีไดรับเลือก หมายเลขผูสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนน 
1 1 นายณรงค  อัครพัฒนากูล 612 

ผลการเลือกต้ังตําแหนงกรรมการ 

ลําดับท่ีไดรับเลือก หมายเลขผูสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนน 
1 7 นางพนิดา  โพธ์ิประสพกุล 472 
2 1 ผูชวยศาสตราจารยาสุขเกษม  กังวานตระกูล 458 
3 2 นายอมรเทพ  เทพวิชิต 370 
4 5 นางสาวจิตตานันท  ติกุล 336 
5 8 นายศราวุธ  ปอมสินทรัพย 334 
6 9 รองศาสตราจารยสุทิน  คูหาเรืองรอง 331 
7 4 นายนฤดล  ดามพสุกรี 330 
8 6 นายนิยม  ประทุมมา 298 
9 3 นายสมเกียรติ  อรภาพ 258 

 หมายเหตุ 
มีสมาชิกลงทะเบียน   879  คน 
 1. จํานวนสมาชิกที่ใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 853  คน 
  - บัตรดี 787  ใบ 
  - บัตรเสีย 19  ใบ 
  - ไมประสงคลงคะแนน 47  ใบ 
 2. จํานวนสมาชิกที่ไมใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 26  คน 

 วาระท่ี 3.2 เรื่อง การเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2555 
 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2544 ขอ 106 

กําหนดไวดังน้ี  
 "ขอ 106 ผูตรวจสอบกิจการ ท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมี

คุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณเปนผู
ตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําปจํานวนไมเกินหาคนหรือหรือนิติบุคคล ท่ีประชุมใหญจะ
เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได“ 

 บัดน้ี ผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2553 ไดสิ้นสุดวาระลงแลว จึงขอเสนอใหที่
ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2554 

 ประกอบกับตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.
2544 ขอ75 (5) กําหนดไวดังน้ี  

 "ขอ 75 อํานาจหนาท่ีของท่ีประชมุใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย                
เรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปน้ี  

   (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ
ดําเนินการ หรือกรรมการอ่ืนๆ  และผูตรวจสอบกิจการ”  

 โดยในป 2555 จะจายคาตอบแทนใหกับผูตรวจสอบกิจการสหกรณ จํานวน 2,000.00 
บาท (สองพันบาทถวน)  ตอเดือน  
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การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวานางประวีณา หอมตา เปนผูมีความรู ความสามารถ     
และเปนผูเหมาะสมประกอบกับไดดําเนินการเปนผูตรวจสอบในปที่ผานมา จึงเห็นสมควรแตงต้ังนางประวีณา 
หอมตา เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด  ประจําป 2555  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือก นางประวีณา หอมตา เปนผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด ประจําป 2555 โดยจายคาตอบแทนเปนราย
เดือนๆ  ละ 2,000  บาท (สองพันบาทถวน) 

 วาระท่ี 3.3 เรื่องขออนุมัติงบการเงินประจําป 2554 
 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 17 (พ.ศ.2554) สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จํากัด ขอนําเสนองบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด  ประจําป 2554 เพื่อที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ ทั้งน้ีตามนัยขอ 75 (3) แหงขอบังคับสหกรณฯ ปรากฏตามหนังสือรายงาน รายงานประจําป 2554   

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินดังกลาวถูกตองแลวสมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 

 วาระท่ี 3.4 เรื่องขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554     
  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 17 (พ.ศ.2554) สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จํากัด ขอนําเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 เพื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ีตามนัย            
ขอ 75 (3) แหงของบังคับของสหกรณ มีรายละเอียดดังน้ี 

รายการ  
รอยละของ
รายการ  

รอยละ    
ของกําไร  

จํานวนเงิน  

1.  เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ   10.0048  2,056,777.43  

2.  เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
แตตองไมเกิน 10,000 บาท ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 0.0486  10,000.00 

3.  เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก ไมเกินรอยละ 10 ตอป ตาม
กฎหมายวาดวย สหกรณกําหนด  

5.36 
73.7566  15,162,788.00  

4.  เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงสมาชิกน้ันๆ 
ไดสงแกสหกรณ ในระหวางป(ยกเวนสมาชิกที่ผิดนัดชําระสงเงินงวด
ชําระหน้ี) 

7.50  
10.8123  2,222,774.00  

5.  เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ   3.5000 719,526.00  

6.  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 แหงทุนเรือนหุน ณ 
วันส้ินป  

 0.0486  10,000.00 

7.  เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ   1.8291  376,000.00  

  100 20,557,865.43 

หมายเหตุ 
1.คาหุนทั้งสิ้น เปนเงิน 305,076,710.00  บาท 
2.ดอกเบี้ยรับจากสมาชิกทั้งสิ้น เปนเงิน 29,802,869.92  บาท 
3.กําไรสุทธิทั้งสิ้น เปนเงิน 20,557,865.43  บาท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554     
    - ทุนสํารอง  คงเหลือ 15,023,573.24  บาท 
    - ทุนสาธารณประโยชน  คงเหลือ 409,238.28  บาท 
    - ทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน  คงเหลือ 283,947.49  บาท 
    - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  คงเหลือ 1,658,979.96  บาท 
    - กองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกัน  คงเหลือ 200,000.00  บาท 

สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 ตามท่ีเสนอมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  เปนของสมาชิกรอยละ 84.5689 ของกําไรสุทธิคือ 

1.1 เงินปนผล 15,162,788.00  บาท 
1.2 เงินเฉลี่ยคืน 2,222,774.00  บาท 
 รวม 17,385,562.00 บาท 

2. เปนผลประโยชนแกสมาชิกรอยละ 11.8825 ของกําไรสุทธ ิคือ 
2.1 ทุนสํารอง 2,056,777.43  บาท 
2.2 ทุนสาธารณประโยชน 376,000.00  บาท 
2.3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 10,000.00  บาท 
 รวม 2,442,777.43 บาท 

3. เปนของกรรมการและเจาหนาท่ีรอยละ 3.5000 ของกําไรสุทธิ คือ 
โบนัสกรรมการและเจาหนาที ่ 719,526.00 บาท 

 4. เปนของสันนิบาตสหกรณรอยละ 0.0486 ของกําไรสุทธ ิคือ   
บํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 10,000.00 บาท 

เปรียบเทียบสัดสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปยอนหลัง 5 ป 

รายการ 
รอยละของกําไรสุทธ ิ

ป  
2549 

ป  
2550 

ป 
2551 

ป 
2552 

ป 
2553 

1. เปนของสมาชิก  76.65  79.42  83.6632  81.9645  80.8518  

2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก  19.36  16.31  13.2656  14.4840  15.5950  

3. เปนของกรรมการและเจาหนาที ่ 4.00  4.19  3.0000  3.5000  3.5000  

4. เปนของสันนิบาตสหกรณ  0.09  0.08  0.0712  0.0613  0.0532  

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรงบกําไรสุทธิตามที่เสนอเปนไปตามกฎหมาย
และเหมาะสมแลว สมควรอนุมัติได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
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 วาระท่ี 3.5 เรื่องขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกัน ประจําป 2555 
  ในป 2554 ที่ประชุมใหญไดอนุมัติวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกันประจําป 2554 
เพื่อใหสหกรณกูยืมเงินและหรือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินตางๆ มาเปนทุนดําเนินงานและรักษาสภาพคลอง
ของสหกรณ เปนวงเงิน 50,000,000.00 บาท (หาสิบลานบาทถวน) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหกําหนด
วงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้าประกันประจําป 2554 เปนวงเงิน 50,000,000.00 บาท (หาสิบลานบาทถวน)  
  สําหรับป 2555 คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลวเห็นวาวงเงินดังกลาวขางตน 
จะตองมีการปรับจํานวนเงินเพิ่มข้ึน เพื่อความเหมาะสมที่จะใชในการดําเนินการและการรักษาสภาพคลองของ
สหกรณในปจจุบัน  ซึ่งมีการขยายปริมาณธุรกิจ จนกระทั่งในปจจุบัน สหกรณมีทรัพยสินรวมทั้งสิ้น จํานวน 
722,919,409.26 บาท  (เจ็ดรอยย่ีสิบสองลานเกาแสนหน่ึงหมื่นเกาพันสี่รอยเกาบาทย่ีสิบหกสตางค) และโดย
เหตุที่ ขอ 75 (6)  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2544 
กําหนดให “ที่ประชุมใหญเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม หรือคํ้าประกัน” และ
มาตรา 47  แหงประราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดให “การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของ
สหกรณจะตองจํากัดอยูภายในวงเงิน ที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ”  
  จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหสหกรณมีวงเงินกูยืมและหรือวงเงินคํ้า
ประกัน ประจําป 2554 เปนเงิน 100,000,000.00 (หน่ึงรอยลานบาทถวน) เพื่อจะดําเนินการขอความเห็นชอบ
ตอนายทะเบียนสหกรณตอไป 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาวงเงินดังกลาวมีความจําเปนในการพัฒนาสหกรณเปน
อยางมากหากไมมีการอนุมัติไวคณะกรรมการดํานเนินการสหกรณก็ไมสามารถดําเนินการกูยืมหรือคํ้าประกันได 
นอกจากน้ันนายสามารถ  นอยบุญญะ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  จากสํานักงานสหกรณจังหวัด
นครราชสีมา  ไดมีขอเสนอแนะตอทีป่ระชุม  ดังน้ี    
 1. การขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกัน  เปนการขอจากที่ประชุมใหญ  
เพื่อนําไปบริหารงานสหกรณ  โดยคณะกรรมการทั้ง 15  ทาน  ซึ่งสหกรณอาจจะตองมีการทําธุรกรรมการเงิน
กับบุคคลภายนอก  หรือสถาบันการเงินภายนอก  และอาจเกิดปญหาดานสภาพคลองทางการเงินแกสหกรณ  
ซึ่ง  ณ  ปจจุบันสหกรณไมมีปญหาดานสภาพคลอง แตอนาคตยังไมรู  โดยในการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม อาจจะมีแผนในการปลอยเงินกูแกสมาชิกเพิ่มมากข้ึน  จนกระทั่งสหกรณขาดสภาพคลอง  
และตองกูเงินจากภายนอก  มาบริหารงานในดานเงินใหกูแกสมาชิกก็ได 
 2. การอนุมัติวงเงินกูยืม  และวงเงินคํ้าประกัน  หากยังไมไดมีการนําไปใช  ก็ไมเกิดตนทุน
ทางการเงินแกสหกรณแตอยางใด   

3. ในการกําหนดวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกันของสหกรณ  มีเกณฑการปฏิบัติคือ  1.5 
เทาของทุนเรือนหุนบวกกับเงินทุนสํารองของสหกรณ  ซึ่ง ในการน้ี    สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด  ขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมและวงเงินคํ้าประกัน  ที่ 100  ลานบาท  ซึ่งก็ยังตํ่ากวา
เกณฑที่กําหนด 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณมีวงเงินกูยืม หรือวงเงิน       
คํ้าประกัน  ประจําป 2555 จํานวน 100,000,000.00 บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ 
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    วาระท่ี 3.6 เรื่องขออนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2555 
  ดวยขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ขอ 75(7) 
กําหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ ฉะน้ัน เพื่อให
เปนไปตามขอบังคับ คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 17 (พ.ศ.2554) สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จํากัด ไดจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2555 เพื่อเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 
มีรายละเอียดตามหนังสือรายงานประจําป 2554 หนาที่ 103 – 108 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาแผนงานและงบประมาณที่นําเสนอมีความเหมาะสม
แลวแตอยางไรก็ตามที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา 

1. ควรจัดสวัสดิการดานทุนการศึกษาบุตรแกสมาชิกเพิ่มข้ึนจากเดิม 1,500.00 บาท  
(หน่ึงพันหารอยบาทถวน) เปน 2,000.00  บาท  (สองพันบาทถวน)   
  2.  สําหรับสมาชิกที่เปนโสด  และมีบุตรบุญธรรม  ควรจัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
ใหกับสมาชิกดังกลาวดวย 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย  
ประจําป 2555 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ และขอรับขอเสนอแนะจากสมาชิกดังกลาวขางตนไป
ประกอบการพิจารณาตอไป 

 วาระท่ี 3.7 เรื่องการจัดจางผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2555 
 ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดจัดทําโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ
ข้ึน  เพื่อกระจายงานดานการสอบบัญชีสหกรณไปสูภาคเอกชนโดยใหสหกรณในโครงการสามารถจัดจางผูสอบ
บัญชีภาคเอกชนใหทําการตรวจสอบบัญชีสหกรณได  
 เพื่อสนองนโยบายดังกลาวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  และเพื่อใหการตรวจสอบบัญชี
และรับรองงบการเงินของสหกรณเปนไปดวยความรวดเร็วมากข้ึน สหกรณโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ  
จึงไดจัดจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเขาตรวจสอบบัญชีสหกรณต้ังแต ป 2544 เปนตนมา  
 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 17 (พ.ศ.2554) ไดพิจารณาสรรหาผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ไมนอยกวา 2 ราย ข้ึนไปซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของกรมตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตประจําป 2555 ดังน้ี  

รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญชี 

รายที่ 1 
บริษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท จํากัด 

รายที่ 2 
นายพิพัฒน ทวีทุน 

สํานักงานสอบบัญชีพิพัฒนและเพ่ือน 

1.ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

- ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่
นายทะเบียนกําหนดรวมถึงระเบียบและ
คําแนะนําที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ขึ้น 

- ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนกําหนดรวมถึงระเบียบและ
คําแนะนําที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ขึ้น 
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รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญชี 

รายที่ 1 
บริษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท จํากัด 

รายที่ 2 
นายพิพัฒน ทวีทุน 

สํานักงานสอบบัญชีพิพัฒนและเพ่ือน 

 - การสอบบัญชี ใช วิ ธีการทดสอบและ มี
ขอกําหนดอ่ืนๆ ตลอดจนระบบการควบคุม
ภายในก็มีขอจํากัด ฉะน้ันในบางกรณีการ
ตรวจสอบอาจไมพบขอมูลผิดพลาด หาก
พบขอบกพรองที่ มีสาระสําคัญเก่ียวกับ
ระบบการควบคุมภายในจะทําหนังสือแจง
ใหทราบตางหากจากรายงานการสอบบัญช ี
 

- ตรวจสอบการควบคุมภายในทั่วไปของ
คอมพิวเตอรเพื่อใหม่ันใจการควบคุมการ
ทํางานและกิจกรรมตางๆของคอมพิวเตอร 

- ตรวจสอบการควบคุมภาย ในเฉพาะ
ระบบงานของคอมพิวเตอร เพื่อใหม่ันใจวา
รายการตางๆของระบบบัญชีไดรับอนุมัติ
บั นทึ กและประมวลผลอย างถู กต อ ง
ครบถวน 

- ตร วจสอบบัญชี ร วมถึ ง กา รป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดาน
การเงินการบัญชีและดานการบริหารงาน
ตลอดจนระบบคอมพิวเตอร 

- หากพบขอบกพรองหรือขอผิดพลาดที่ มี
สาระสําคัญหรือมีรายการใดผิดปกติเกิดขึ้น 
จะรีบแจงใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

- ใหคําแนะนําดานบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร 

2.ความรับผิดชอบของสหกรณ - ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํางบ
การเงิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 
รวมถึงการเลือกใชนโยบายการบัญชี การ
จัดให มีการบันทึกขอมูลทางบัญชีและ
ระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ
ในการตรวจสอบ บริษัทฯขอหนังสือรับรอง
จากสหกรณในเรื่องดังกลาว 

- คาใชจายในการขอคํายืนยันและสอบทาน
หน้ีลูกหน้ี ทุนเรือนหุนและเงินรับฝาก 

- ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํางบ
การเงิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 
รวมถึงการเลือกใชนโยบายการบัญชี การ
จัดให มีการบันทึกขอมูลทางบัญชีและ
ระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ
กับจัดใหมีหนังสือรับรองของสหกรณเปน
ลายลักษณอักษรในเรื่องดังกลาว 

- คาใชจายในการขอคํายืนยันและสอบทาน
หน้ีลูกหน้ี ทุนเรือนหุนและเงินรับฝาก 

3.การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบ - บริษัท จะจัดสงผูสอบบัญชีสหกรณคือ 
นายพรชัย มิทิตานนท ผุสอบบัญชีเลขที่ 
8791 และ/หรือหัวหนาสายงานสอบบัญชี
ที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนกําหนด 
พรอมทีมงานในระดับปริญญาตรี ประมาณ 
2-4 คน เขาตรวจสอบปละ 4 ครั้งๆละ 2-5 
วันทําการ(ครั้งที่ 1 งวด 1 มกราคม - 30 
มิถุนายน 2555 ครั้งที่ 2 ส้ินป ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 3 เขารวมประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อรับรองงบ
การเงิน ครั้งที่ 4 เขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป) 

- นายพิพัฒน ทวีทุน ผูชํานาญงานตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ เขาตรวจสอบดวยตัวเอง
พรอมผูชวยผูสอบบัญชี จํานวน 2-4 คน 
เขาทําการตรวจสอบปละ 4 ครั้งๆละ 2-4 
วัน(ทุกงวด 3 เดือน)  
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รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญชี 

รายที่ 1 
บริษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท จํากัด 

รายที่ 2 
นายพิพัฒน ทวีทุน 

สํานักงานสอบบัญชีพิพัฒนและเพ่ือน 

4.การแจงผลและรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

- แจงผลการสอบบัญชีระหวางป สําหรับ
ระยะเวลา 6 เดือน โดยจะสงสําเนาใหกรม
ตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย ตามที่นาย
ทะเบียนกําหนด 

- รายงานการสอบบัญชีประจําปตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

- บริษัทฯ จะใหคําแนะนําในดานการบริหาร
การเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควรโดยไม
ถือเปนคาบริการพิเศษ 

- บริษัทฯ จะสงผูสอบบัญชีและหรือผูชวย
เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ห รื อ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการตามที่สหกรณขอ 

- หากเปนความประสงคชองสหกรณ ในการ
รายงานงบการเงิน 

- รายงานการสอบบัญชีระหวางป  สําหรับ
ระยะเวลา 6 เดือน โดยสงใหกรมตรวจ
บัญชีสหกรณและสําเนาสหกรณทราบ 

- รายงานการสอบบัญชีประจําปตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

- การ เข าร วมประชุม ใหญหรื อประชุม
คณะกรรมการตามที่สหกรณรองขอ 

5.คาธรรมเนียมบริการสอบบัญชี -  จํานวน 50,000 บาทโดยแบงรับเงินเปน 2 
งวด งวดที่  1  จํ านวน 20 , 000  บาท
(ตรวจสอบครั้งที่  1 แลวเสร็จ) งวดที่ 2 
จํานวน 30,000 บาท (เม่ือสหกรณไดรับ
รายงานผูสอบบัญชีประจําป 2555 แลว)  

- จํานวน 50,000 บาทโดยแบงรับเงินเปน 4
งวดงวดที่  1-3 งวดละจํานวน 10,000 
บาท งวดที่ 4 จํานวน 20,000 บาท  

6.ขอมูลอ่ืน - บริษัทฯ ขอรับรองวาผูสอบบัญชีและผูชวย
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รับงานสอบบัญชี
สหกรณอ่ืนที่มีปบัญชีเชนเดียวกับสหกรณ
ของทานไมเกินจํานวนที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณกําหนด 

- การตรวจสอบบัญชีระหวางปบริษัทฯจะ
ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจพรอมขอเสนอแนะทุกครั้ง ภายหลัง
การเขาตรวจสอบประมาณ 1 สัปดาห 

- บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบใหเปนไป
ตามมาตรฐานทางดานวิชาชีพ 

- ขอรับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอ่ืนที่
มีปบัญชีเชนเดียวกับสหกรณของทานไม
เ กิน จํานวนที่ กรมตรวจบัญชี สหกรณ
กําหนด 

- มีทีมงานที่มีประสบการณในการสอบบัญชี
สหกรณ โดยมีผูชวยผูสอบบัญชี ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีทางบัญชี ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

7.ประสบการณตรวจสอบบัญชี - ปปจจุบัน(ป 2554) จํานวน 55 สหกรณ 
- ในอดีต(ยอนหลังตั้งแตป 2553) 
   จํานวน 69 สหกรณ  
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การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท จํากัด เปนผูมีความ
ชํานาญ และมปีระสบการณดานการสอบบัญชีสหกรณหลายแหง ตลอดจนเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด ในปที่ผานมา จึงเห็นสมควรเลือกบริษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด ตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทคัดเลือก  บริษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด  สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555  และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  50,000.00  บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

 วาระท่ี 3.8 เรื่องการขออนุมั ติ ตัดจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

  ดวยสมาชิกผูกูรายนางณิชาพร จิรชัยธนารมย หรือนางสาวอมรพิศ วุฒินานนท ทะเบียน
สมาชิกเลขที่ 323  ซึ่งเปนสมาชิกผูกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ จํานวน 99,000.00 บาท (เกาหมื่นเกาพันบาท
ถวน) เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ 2540  และไดถูกปลดออกจากการเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
สุรนารี  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542 ซึ่งสหกรณฯ ไดดําเนินการเพื่อการติดตามทวงถามใหชําระหน้ี และฟองรอง
ดําเนินคดีผูกูและผูคํ้า โดยศาลมีคําพิพากษาคดีแดงที่ 619/44 วันที่ 2 พฤษภาคม 2544  ใหจําเลยทั้งสอง
รวมกันชําระหน้ี  ตอมาสหกรณไดดําเนินการสืบทรัพย  และทวงถามติดตามใหชําระหน้ี โดยเปนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  
ฉบับลงวันที่ 29  กรกฎาคม 2546 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู
และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ฉบับลงวันที่  15 พฤษภาคม 2544 จนกระทั่ งหมดอายุความ เมื่อวันที่                       
2  พฤษภาคม  2554  คณะกรรมการดําเนินการฯ  จึงมีมติใหดําเนินการขอตัดจําหนายหน้ีสูญ  โดยนําเสนอ
ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ในการน้ีสหกรณไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแลว เต็มจํานวน               
คือ 53,049.60 บาท (หาหมื่นสามพันสี่สิบเกาบาทหกสิบสตางค)  
  ดังน้ันคณะกรรมการดําเนินการ จึงขอใหมีการตัดจําหนายหน้ีสูญของลูกหน้ีราย         
นางณิชาพร  จิรชัยธนารมย   หรือนางอมรพิศ วุฒินานนท  จํานวน 53,049.60 บาท (หาหมื่นสามพันสี่สิบเกา
บาทหกสิบสตางค) โดยมิไดเปนการระงับ ซึ่งสิทธ์ิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบตอสหกรณ แตอยางใด  

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการการติดตามหน้ีและการดําเนินการตาง ๆ ของสหกรณ 
เปนไปตามระเบียบและกฎหมายของสหกรณแลว นอกจากน้ันการตัดจําหนายหน้ีสูญดังกลาวก็เปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบของกรมสงเสริมสหกรณแลว สมควรอนมุติได  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว โดยมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหดําเนินการตัดจําหนายหน้ีสญูของ
ลูกหน้ี รายนางณิชาพร จิรชัยธนารมย  หรือนางอมรพิศ วุฒินานนท  จํานวน 53,049.60 บาท (หาหมื่นสาม
พันสี่สิบเกาบาทหกสิบสตางค)โดยมิไดเปนการระงับซึ่งสิทธ์ิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบตอสหกรณแตอยางใด 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 วาระท่ี 4.1 เรื่องการจัดสวัสดิการประกันชีวิต 
  ตามที่สหกรณไดจัดใหมีสวัสดิการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุใหแกสมาชิกทุกคน เพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงใหแกสมาชิกและพัฒนาความเขมแข็งใหแกสหกรณ โดยในป 2554 ไดจัดสวัสดิการ
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554  สหกรณ
จายเบี้ยประกันในอัตราสวนรอยละ 30 สมาชิกจายในอัตราสวนรอยละ 70 ของจํานวนเบี้ยประกัน  โดยมี
รายละเอียดผูเขารวมโครงการฯ ณ 31 ธันวาคม 2554 ดังน้ี 

รายการ 
จํานวน 
(คน) 

สมาชิกจาย 70% 
(บาท) 

สหกรณจาย 30% 
(บาท) 

จํานวนรวม 
(บาท) 

1. สมาชิกผูกูเงิน  669  936,600.00  401,400.00  1,338,000.00  

2. สมาชิกผูสมัครใจ  67  93,800.00  40,200.00  134,000.00  

3. ครอบครัวของสมาชิก  78  156,000.00  -  156,000.00  

รวม  814  1,186,400.00  441,600.00  1,628,000.00  

  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 17 (พ.ศ.2554)  มีมติเห็นควรใหมีการจัดทําประกันชีวิต 
คุมครองการเสียชีวิตทุกกรณีใหแกสมาชิก ในป พ.ศ.2555  โดยคัดเลือกใชบริการประกันชีวิตคุมครองการ
เสียชีวิตทุกกรณี จาก บริษัท  กรุงไทย -  แอกซา  ประกันชีวิต  จํากัด  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1. การจัดสวัสดิการ  
  1.1 เปนภาคบังคับสําหรับสมาชิกผูกูเงินสหกรณทุกรายทุกประเภท  (ยกเวนกูฉุกเฉิน)  
  1.2  เปนภาคสมัครใจสําหรับสมาชิกผูที่ไมไดกูเงินสหกรณ  
  1.3  เปนภาคสมัครใจสําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย คูสมรส หรือบิดามารดาของสมาชิก โดยจาย
คาเบี้ย ประกันเปนเงินสด เต็มจํานวน  

  2. วงเงินประกันภัย  
  2.1  ประกันชีวิต (เสียชีวิตทุกกรณี) 500,000 บาท เบี้ยประกัน/คน/ป  1,850.00  บาท  

  3. การจายเบ้ียประกัน   
  3.1 สหกรณและสมาชิกเปนผูจายคาเบี้ยประกันอัตราสวนรอยละ 30 ตอ 70 หรือ 555 บาท ตอ 
1,850 บาท (หักจากเงินเดือน  เปนเวลา  6 งวด งวดแรก  220 บาท  และงวดที่ 2 - 6 งวดละ 215  บาท)   
  3.2 บุตรชอบดวยกฎหมาย คูสมรส หรือบิดามารดาของสมาชิก โดยจายคาเบี้ยประกันเปนเงินสด
เต็มจํานวน 

  4. ตารางความคุมครอง  
รายการ ประกันชีวิต 

1.ความคุมครอง - เสียชีวิตทุกกรณี   24 ช่ัวโมง  ทั่วโลก 
2. ผลประโยชน - 500,000  บาท 
3.ระยะเวลาประกัน -  1  ป  (1 พฤษภาคม  2555 ถึง 30 เมษายน 2556)  

  จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อโปรดพิจารณา  
  1. อนุมัติใหมีการจัดสวัสดิการประกันชีวิต ตามรายการดังกลาวขางตน และเห็นชอบใน
สัดสวนการจายเบี้ยประกัน โดยสหกรณและสมาชิก ในอัตราสวน  30  ตอ 70  
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  2. เห็นชอบใหสหกรณชําระเบี้ยประกันทั้งหมดใหกอนแลวเรียกเก็บจากสมาชิกโดย
ยินยอมใหสั่งหักเงินเดือน ในสวนรอยละ 70 เปนเวลา 6 งวด งวดแรก 220 บาท และงวดที่ 2-6 งวดละ 215 
บาท  
  3. อนุมัติใหมีผลบังคับกับสมาชิกผูกูที่เปนลูกหน้ีปจจุบันของสหกรณทุกราย (ยกเวนเงินกู
ฉุกเฉิน) 

  การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการทําประกันดังกลาวเปนประโยชนตอผูคํ้าประกันและ
สหกรณในดานการบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรใหมีการทําประกันการกูเงิน โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ในการกูพิเศษที่ใชหลักทรัพยที่จดทะเบียนจํานองกับสหกรณไวเพื่อการคํ้าประกันเงินกู  
ควรไดรับการยกเวนไมตองทําประกันชีวิต แตจะอยูในภาคสมัครใจกลาวคือสมาชิกผูกูเงินจะทําประกันชีวิต
หรือไมก็ได เน่ืองจากไมไดเกิดความเสี่ยงแกสหกรณ และมูลคาของหลักทรัพยก็สูงกวาวงเงินกู 

2.  หากสมาชิกผูกูตามขอ 1 ไดรับการยกเวนไมตองทําประกันชีวิต คาเบี้ยประกันที่
สมาชิกซึ่งจะตองทําประกันตอรายอาจจะมีจํานวนเงินคาเบี้ยประกันที่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากจํานวนสมาชิกที่จะทํา
ประกันลดลงจากเดิม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดังน้ี 
 1. อนุมัติใหมีบริการประกันชีวิตแกสมาชิก ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ  และให
มีการจายคาเบี้ยประกัน  โดยสหกรณและสมาชิกรวมกัน ในอัตราสวน 40% ตอ 60% โดยใหสหกรณชําระเบี้ย
ประกันทั้งหมดใหกอนแลวจึงเรียกเก็บจากสมาชิก โดยใหสมาชิกทําหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนในสวนที่
สมาชิกตองรับผิดชอบคือ  60%  เปนเวลา 6 งวด งวดละ 185.00 บาท  หรือเพิ่มข้ึนตามจํานวนคาเบี้ยประกัน
ที่เพิ่มข้ึน โดยใหสมาชิกทําหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนไวเปนหลักฐาน 
 2. อนุมัติใหมีผลบังคับกับสมาชิกผูกูที่เปนลูกหน้ีปจจุบันของสหกรณทุกราย  ยกเวนเงินกู
ฉุกเฉิน เงินกูพิเศษที่ใชทุนเรือนหุน, ใชบัญชีเงินฝากซึ่งมีอยูที่สหกรณ และใชหลักทรัพยที่จดทะเบียนจํานองไว
กับสหกรณ คํ้าประกัน ไมตองทําประกันชีวิต 
 3.  อนุมัติใหมีบริการประกันชีวิตแก  บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย  คูสมรส  หรือบิดา มารดา 
ของสมาชิก  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ  โดยใหสมาชิกจายคาเบี้ยประกันเปนเงินสดเต็มจํานวน   
 4.  อนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการ  เปนผูพิจารณาตัดสินใจในการที่จะ จัดใหมี
สวัสดิการประกันชีวิตใหกับสมาชิกตอเน่ือง  หรือไมจัดใหมีสวัสดิการประกันชีวิตใหกับสมาชิกตอเน่ือง  หาก
คาเบ้ียประกันชีวิตตอรายมีจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากเดิม เน่ืองจากมีสมาชิกผูเอาประกันนอยราย  ซึ่งเปนผล
สืบเน่ืองจากการที่สมาชิกผูกูที่ใชหลักทรัพยจดทะเบียนจํานองไวกับสหกรณ ไดรับการยกเวนการทําประกัน
ชีวิต  หรืออื่นๆ  ทั้งน้ีในการพิจารณาจะตองคํานึงถึงผลดีที่จะเกิดแกสมาชิกและสหกรณเปนหลัก 

 วาระท่ี 4.2 เรื่องการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก 
  จากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2552 เปนการประชุมใหญสามัญประจําปโดยผูแทน
สมาชิก เน่ืองจากตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2544  ใน หมวด 7  
การประชุมใหญ ขอ 68 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหน่ึงพันคน ให
การประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น      
  สมาชิกสามารถจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปโดยมวลสมาชิกไดอีก  โดยอนุมัติให
มีการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด พ.ศ.2544  จากเดิม ใน หมวด 7  
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การประชุมใหญ ขอ 68 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหน่ึงพันคน ให
การประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น  ปรับเปน     
  ใน หมวด 7 การประชุมใหญ ขอ 68 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณ
มีสมาชิกเกินกวาหน่ึงพันคน ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกก็ได  ซึ่งนายทะเบียนเห็นชอบ
แลว  และในการประชุมใหญสามัญประจําป 2554  มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2553 อนุมัติใหมีการ
ประชุมใหญฯ โดยมวลสมาชิก  
  ดังน้ันเพื่อใหการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 เปนไปตามมติที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2554  จึงขอใหพิจารณาการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ดังน้ี 
  1.  ใหมีการประชุมโดยผูแทนสมาชิก หรือ 
  2.  ใหมีการประชุมโดยมวลสมาชิก 

การพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการประชุมในปที่ผานมาและในครั้งน้ีมีความเหมาะสมแลว
เพราะสมาชิกสามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเหตุไดอยางอิสระ จึงเห็นสมควรใหมีการประชุม
โดยมวลสมาชิก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2555  โดยมวลสมาชิก 

                    ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณสมาชิกและผูมีเกียรติทุกทานที่เสียสละเวลามารวมประชุม
และกลาวปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.    
 
    
 ลงช่ือ 
  (นายณรงค  อัครพัฒนากูล)  
  ประธานที่ประชุม  
 
  
 ลงช่ือ 
  (นายราชัย  อัศเวศน)  
  เลขานุการที่ประชุม  
   

 
 

 
 


