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SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 20

นายขจัด  สุวรรณสังข์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายชัยชนะ  ทองจรัส

กรรมการและเลขานุการ

นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ

กรรมการ

นางเสาวรัตน์   อุดรพิมพ์

กรรมการ

นายศุภชาติ  ชารีรักษ์

กรรมการ

นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง

  ประธานกรรมการ

นายสมชาย  เชาว์พานิช

กรรมการและเหรัญญิก

นายสิทธิชัย  โภคาทรัพย์

กรรมการ

   นางศิริพร  พิมพะนิตย์

กรรมการ

   นายทักษิณ  ทักษิมา

กรรมการ

นายสมบัติ  คุ้มครอง

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์

  กรรมการ

นายวินัย  ภูสง่า

  กรรมการ

นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์

  กรรมการ

นายวันประการณ์  กาญจันดา

  กรรมการ
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SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

นางจริยา  วัลลานนท์

ผู้ตรวจสอบกิจการ คนที่ 1

นางชฎาพร  บุญฤทธิ์

ผู้จัดการ

นางสาวสุภาพร  สุวรรณรักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเอื้อการย์  ลาภบุญเรือง

หัวหน้าบัญชี

นายสันติ  นาชัยพลอย

ลูกจ้างประจำา

นางสาวอรอนงค์  รุทเทวิน

ผู้ตรวจสอบกิจการ คนที่ 2

นางพิราวรรณ์  ภูยาดาว

รองผู้จัดการ / หัวหน้าสินเชื่อ

นายพงษ์พันธ์  ลาดพลแสน

จ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายจตุพล  ภูอินนา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ

นางจิระนันทน์  ขจรปัญญาไพศาล

หัวหน้าการเงิน

นายอารีย์  ภารสงวน

ลูกจ้างประจำา

นายพิพัฒน์พล  ภูจอมจิตฆ์

ลูกจ้างประจำา
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SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

ที่ สอ.สม.กส. 007/2558

  1  ธันวาคม   2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2557

เรียน ..............................................................................

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรพัย์เสมากาฬสนิธุ ์จำากดั จะดำาเนนิการประชมุใหญส่ามญัประจำาป ี2557 เพื่อรายงานการดำาเนนิกจิการ    

ตลอดทั้งความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และรับรองในการดำาเนินกิจการ ในวันอาทิตย์ที่  21 ธันวาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ถนนอรรถเปศล  อำาเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ (สมาชิกได้ โปรด 

นำาบัตรประจำาตัวข้าราชการหรือ บัตรประจำาตัวประชาชน มาแสดงในการลงทะเบียนเข้าประชุม  ปิดลงทะเบียนเวลา 10.30 น.)  

 ในการนี้ สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด ทุกท่านทราบ และร่วมประชุมตามวัน  

เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

22 ถนนบายพาส - สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  (46000)

โทร. 0-4382-0298-9 โทรสาร 0-4382-0947  E-mail: sema2537@hotmail.com

งานธุรการ

โทร.0-4382-0298-9  โทรสาร. 0-4382-0947

E-mail: sema2537@hotmail.com
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SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

ครั้งที่ 20 วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

เวลา 09.00 น.

08.00 น.  พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำาปี 2557

09.00 น. เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557

ระเบียบวาระการประชุม หน้า

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 9

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 11

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 28

                   3.1 เรื่องสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2557 29

   3.2 รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2557 30

   3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำาปี  2557 33

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 39

       4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  สำาหรับสิ้นสุดปี 2557 40

      4.2 พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี  2557 59

         4.3 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันประจำาปี  2558 60

      4.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำาปี  2558 61

   4.5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 21 ประจำาปี  2558 - 2559 66

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น  ๆ 68
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SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

ระดับการศึกษา ที่ รายชื่อผู้ ได้รับทุน ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง) เบอร์ โทร จำานวนทุน

อนุบาล 2 

1 ด.ช.จันทรานนท์  นิธพรเดชะ นางนงเยาว์  นิธิพรเดชะ 084-8287174 1,500.00 

2 ด.ญ.ศิลิษา  ศรีรักษา นายเดชา  ศรีรักษา 088-7340386 1,500.00 

อนุบาล 3

3 ด.ช.มนชญานิศ  ไวมาตย์ นายมนต์ชัย  ไวมาตย์ 092-8487010  1,500.00 

4 ด.ช.ป้องเขต  เขตบุญพร้อม นางมนิณทร  เขตบุญพร้อม 086-8403312   1,500.00 

ประถมศึกษาปีที่  1

5 ด.ช.แทนคุณ  จิตราช นางปุณญานันท์  จิตราช 093-4435557 1,500.00 

6 ด.ญ.กฤคิมา  ทะรังศรี นางเกศรา  ทะรังศรี 081-0675675 1,500.00 

7 ด.ช.พีรณัฐ  นาจันทอง นายเจษฎา  นาจันทอง  1,500.00 

8 ด.ช.กฤตนัย  เรียนเจริญ นางสังวาลย์  เรียนเจริญ 083-3853435 1,500.00 

9 ด.ช.ปราบดา  พาณิชย์ นางพรพิมล  พาณิชย์ 083-3512994 1,500.00 

10 ด.ญ.ริษภา  หีบแก้ว นายสุวิช  หีบแก้ว 080-1961441 1,500.00 

11 ด.ช.จิรเมธ    ภูสนิท นางสมบูรณ์  ภูสนิท 089-7122049 1,500.00 

ประถมศึกษาปีที่  2

12 ด.ญ.พณณกร  เอื้อเจริญทรัพย์ นางอมรรัตน์  เอื้อเจริญทรัพย์ 081-5453019 1,500.00 

13 ด.ช.นรเศรษฐ์  ดวงวงษา นางดารุณี  ดวงวงษา 085-3151898 1,500.00 

14 ด.ญ.ทัศนพร  ประทุมชาติ นายสรรทัศน์  ประทุมชาติ 087-2237772 1,500.00 

ประถมศึกษาปีที่  3

15 ด.ญ.ณัฐวิภา  เนาวะเศษ นายกึกก้อง  เนาวะเศษ 081-0483247 1,500.00 

16 ด.ญ.กนกวรรณ  โขมพันธ์ นายสมบูรณ์  โขมพันธ์ 097-3022658 1,500.00 

17 ด.ช.วุฒินนท์  แสบงบาล นางวราภรณ์  แสบงบาล 085-7615255 1,500.00 

18 ด.ญ.สุชญา  นาเมืองรักษ์ นายเอก  นาเมืองรักษ์ 091-8654547 1,500.00 

19 ด.ช.ธีรเมศร์  สุทธิพงษ์วรโชติ นางจารุวรรณี  แพร่ศรีสกุล 086-3948138 1,500.00 

ประถมศึกษาปีที่  4

20 ด.ญ.ศริญาภรณ์  ภารประดับ นางสรัญญา  ภารประดับ 089-5727424 1,500.00 

21 ด.ญ.พัชริดา  แสงเทพ ว่าที่  รอ.พานิช  แสงเทพ 081-2624302 1,500.00 

22 ด.ญ.นิรัชพร  เหล่านายอ นายพูลผล  เหล่านายอ 091-861806 1,500.00 

23 ด.ช.คณุตม์  วรรณสวัสดิ์ นางอภาภรณ์  วรรณสวัสดิ์ 080-1896394 1,500.00 

24 ด.ช.สุรสิทธิ์  ขันประมาณ นางโชติการ  ขันประมาณ 087-2206147 1,500.00 

25 ด.ช.นพณัฐ  ขันธุแสง นางยุวิไล   ขันธุแสง 087-8578086 1,500.00 

26 ด.ช.ศุภกร   ภักมี นางเพ็ญพิศ  ภักมี 086-2252547 1,500.00 

ประถมศึกษาปีที่  5

27 ด.ญ.ชุติกาญน์  อาจบรรจง นางอินทิรา  อาจบรรจง 087-2921006 1,500.00 

28 ด.ช.วุฒินันท์  แสบงบาล นายชาญวิทย์  แสบงบาล 085-7615255 1,500.00 

29 ด.ช.ปรเมศร์  ภูยางสิม นางอภิระดา  ภูยางสิม 087-2297273 1,500.00 

30 ด.ญ.อนัญพร  ทำาทอง นายฉลอง  ทำาทอง 081-7294302 1,500.00 

รายชื่อบุตรสมาชิกที่ ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำาปี 2557
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SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

ระดับการศึกษา ที่ รายชื่อผู้ ได้รับทุน ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง) เบอร์ โทร จำานวนทุน

ประถมศึกษาปีที่  6

31 ด.ช.ปัณณวัฒน์  อัดโดดดร นายยุพา   อัดโดดดร 081-2606002 1,500.00 

32 ด.ช.พันธกิจ  ไชยมัชฉิม นางนันทิยา  ไชยมัชฉิม 082-8392122 1,500.00 

33 ด.ช.กิตติพศ  กิ่งภูเขา นางลัดดา  กิ่งภูเขา 084-9564744 1,500.00 

34 ด.ญ.ภัทรดา  นาจันทอง นางอรุณรัตน์  นาจันทอง  1,500.00 

มัธยมศึกษาปีที่  1

35 ด.ญ.อาทิตยาพร  ภักมี นายสมเด็จ  ภักมี 084-4252802 1,500.00 

36 ด.ช.อนรรฆวัฒน์  สายสมบัติ นางปราณี  สายสมบัติ 083-6788291 1,500.00 

37 ด.ช.พรนภา  วรชิน นางพัชรวดี  วรชิน 081-0508416 1,500.00 

มัธยมศึกษาปีที่  2

38 ด.ช.บารมี  ปทุมวัน นายสมคิด  ปทุมวัน 087-2141406 1,500.00 

39 ด.ญ.กิดาการ  บุญตาแสง นายเกรียงไกร  บุญตาแสง 087-6345996 1,500.00 

40 ด.ช.ช่วงชัย  จันทร์มณี นางสุริโย  จันทร์มณี 091-8670377 1,500.00 

41 ด.ช.เมธัสไท   เรืองชัย นางเปรมฤดี  เรืองชัย 081-0591529 1,500.00 

42 ด.ญ.ชยาภรณ์  นาเมืองรักษ์ นายทรงศักดิ์  นาเมืองรักษ์ 089-5753113 1,500.00 

43 ด.ช.ชาตอานนท์  ศรีกมล นางลำาจวน  ศรีกมล 081-7394226 1,500.00 

มัธยมศึกษาปีที่  3

44 น.ส.กนกพร  เนื้อมั่น นายสมเพียร  เนื้อมั่น 081-0505779 1,500.00 

45 ด.ช.ธนธรณ์  คล้ายจินดา นางบรรเทิง  คล้ายจินดา 080-7429444 1,500.00 

46 ด.ญ.รวินท์นิภา  ถิตย์เจือ นางธัญวรัตน์  ถิตย์เจือ 086-2331904 1,500.00 

47 น.ส.ชินดา  นามสง่า นายประภาส  นามสง่า 088-5118095 1,500.00 

มัธยมศึกษาปีที่  4

48 น.ส.มัทนา  นาสมบูรณ์ นางคำาฟ้า  นาสมบูรณ์ 081-0575673 1,500.00 

49 นายรชต  ชื่นชม นางนงพงา  ชื่นชม 083-6684388 1,500.00 

50 น.ส.ฐิตินันท์  โชติจำารัส นายมนตรี  โชติจำารัส 081-7405714 1,500.00 

51 นายภูริมาศ  สุดานิช นางกัญญาภัทร   สุดานิช 084-7192257 1,500.00 

มัธยมศึกษาปีที่  5

52 น.ส.สิริภัทร   อิ่มสะอาด นางรุ่งทิพย์  อิ่มสะอาด 081-9657247 1,500.00 

53 น.ส.ญาภาดา  บุญไชยโย นางศรีสุดา  บุญไชยโย 081-3805544 1,500.00 

54 นายพชรพล  นาทองคำา นายผจญ  นาทองคำา 081-2639748 1,500.00 

55 น.ส.ธัญพิชชา   ไชยศิริ นางจินตนา  ไชยศิริ 084-0294484 1,500.00 

56 นายนิติวัช  วรสาร นางทิพภาพร  วรสาร 085-0121951 1,500.00 

มัธยมศึกษาปีที่  6

57 น.ส.พิมลกานต์  จำานงพิศ นางรัศมี  กันยานุช 085-7444691 1,500.00 

58 น.ส.กาญจนาพร  เทศารินทร์ นางมาลิณี  เทศารินทร์ 081-3208300 1,500.00 

59 น.ส.จิรัชยา  ศรีขัดเค้า นางรัตนาพร  ศรีขัดเค้า 091-0535022 1,500.00 

60 นายวริษฐ์  อนุแสน นางพรทิพย์  อนุแสน 087-2279617 1,500.00 

61 น.ส.ปิยธิดา  วัลลานนท์ นางจริยา  วัลลานนท์ 081-3802145 1,500.00 

62 นายณัฐธัญ  ศรีวิชา นางศิริวรรณ  มีสาระพันธ์ 091-3708709 1,500.00 

63 นายอภิวัฒน์  ภูปลื้ม นางพิศมัย  นาสมใจ 081-1179772 1,500.00 

64 น.ส.อรสิริ  พันธ์วิชัย นางขวัญจิต  พันธ์วิชัย 089-2792115 1,500.00 

65 นายอัครินทร์  เกษม นางอรกัญญา  ผลสว่างโชติ 085-0057527 1,500.00 
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ระดับการศึกษา ที่ รายชื่อผู้ ได้รับทุน ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง) เบอร์ โทร จำานวนทุน

อุดมศึกษาปี  1

66 นายนาวิก   รื่นกลิ่น นางอุษณีย์  รื่นกลิ่น 081-9254141 2,000.00 

67 น.ส.นิธิดา  โยคะสัย นางสุนันทา  โยคะสัย  2,000.00 

68 น.ส.ทิพย์สุดา  การรัศมี นายสำาเริง  การรัศมี 089-7129270 2,000.00 

อุดมศึกษาปี  2

69 น.ส.หฤชนันท์  แสนกันยา นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา 085-7485024 2,000.00 

70 น.ส.สราพร  บุญเลิศ นางสุกัลยา  บุญเลิศ 081-9747266 2,000.00 

71 นายสายสัมพันธ์  อรรถเนติกุล นางเบญจมาศ  อรรถเนติกุล 081-5341963 2,000.00 

72 น.ส.ปฐมรัฐ   พิลา นายนิสิต  พิลา 080-1762775 2,000.00 

อุดมศึกษาปี  3

73 นายธนากร  เบญจประยูรศักดิ์ นางอรดี  ประยูรศักดิ์ 083-4093063 2,000.00 

74 น.ส.พีรยา  ลาภบุญเรือง นายธีรพงษ์  ลาภบุญเรือง 091-0503345 2,000.00 

75 น.ส.ทัศนีย์  สุจิตตกุล นางศรินทรา  สุจิตตกุล 089-5742947 2,000.00 

76 นายอดิศร   เหล่าลิ้นฟ้า นางบรรจง  เหล่าลิ้นฟ้า 081-8715166 2,000.00 

อุดมศึกษาปี  4

77 น.ส.วิลิปดา  ศรีปัญญา นางละมุล  ศรีปัญญา 093-3283424 2,000.00 

78 น.ส.จิตราภรณ์   ตันเจริญ นางหิรัญญา  ทองวุฒิ 087-2148167 2,000.00 

อุดมศึกษาปี  5

79 น.ส.ศศิธร   จำาปาทอง นางดวงใจ   จำาปาทอง 093-5431876 2,000.00 

80 น.ส.เบญจพร  สุดสนธิ์ นายสุรวงศ์  สุดสนธิ์ 085-4673196 2,000.00 

มัธยมปีที่  1

ทุนต่อเนื่อง

81 ด.ช.สรชัช  วรสาร นายเรืองฤทธิ์  วรสาร 083-8654580 1,500.00 
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ระเบียบวาระที่  1

เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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รายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

 นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และดำาเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ

  1.1 ตามขอ้บงัคบัขอ้ 69 กำาหนดวา่ การประชมุใหญข่องสหกรณ ์ตอ้งมสีมาชกิมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 

กึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะครบองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม  

จำานวน    คน ถือว่าครบองค์ประชุม

   1.1.1 สมาชิก จำานวน คน

   1.1.2 กรรมการดำาเนินการ จำานวน คน

  1.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

   1.2.1 นางจริยา วัลลานนท์  ผู้ตรวจสอบกิจการ

   1.2.2 นางสาวอรอนงค์ รุทเทวินทร์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

   1.2.3 นางชฎาพร บุญฤทธิ์ ผู้จัดการ

   1.2.4 …………………………. สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

   1.2.5 …………………………. หัวหน้าสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

   1.2.6 …………………………. ผู้สอบบัญชี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………......................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556

ณ  หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

สมาชิกเข้าร่วมการประชุม จำานวน 1,320 คน  

สมาชิกทั้งหมด จำานวน 1,443 คน

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

 ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง   

 1. นายประวีณ  จำาเริญสาร ประธานกรรมการ  

 2. นายขจัด  สุวรรณสังข์ รองประธานกรรมการ  คนที่  1

 3. นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง รองประธานกรรมการ  คนที่  2

 4. นางศิริพร  พิมพะนิตย์ กรรมการ

 5. นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ กรรมการ

 6. นายทักษิณ  ทักษิมา กรรมการ

 7. นายศุภชาติ  ชารีรักษ์ กรรมการ

 8. นายชัยชนะ  ทองจรัส กรรมการ

 9. นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์ กรรมการ

 10. นายสิทธิชัย  โภคาทรัพย์ กรรมการ

 11. นายวันประการณ์  กาญจันดา กรรมการ

 12. นางเสาวรัตน์  อุดรพิมพ์ กรรมการ

 13. นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา กรรมการ

 14. นายวินัย  ภูสง่า กรรมการและเหรัญญิก

 15. นายจรัญ  วรสาร กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการที่ ไม่เข้าร่วมประชุม

  -ไม่มี-
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

 1. นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษา

 2. ดร.ชนาธิป  สำาเริง ผู้อำานวยการ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   

   เขต 1 ที่ปรึกษา 

 3. นายวันชาติ  บัวสิงห์ รกัษาการแทนผูอ้ำานวยการ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

   กาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ปรึกษา     

 4. นายมรกต  กลัดสอาด รกัษาการแทน ผูอ้ำานวยการสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  

   เขต 24   ที่ปรึกษา

 5. นายเสน่ห์  คำาสมหมาย ผู้อำานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ที่ปรึกษาพิเศษ      

 6. นายสุเทพ  พันธุลาภ ผู้แทนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

 7. นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  

 8. นายรณฉัตร  เครือวรรณ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำานาญงาน  สำานักงานสหกรณ์ 

   จังหวัดกาฬสินธุ์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายประวีณ  จำาเริญสาร  ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม 

ได้กล่าวเปิดประชุม  และดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 นายประวีณ  จำาเริญสาร  ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม  และได้แนะนำาคณะกรรมการ 

ดำาเนินการ  ชุดที่  19  ที่ปรึกษาสหกรณ์  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สมาชิก 

ได้รับทราบ

 

มติที่ประชุม   รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555    วันที่  22 ธันวาคม 2555

 นายประวีณ  จำาเริญสาร  ประธานที่ประชุมแจ้งรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำาปี 2555 

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 18 ตามรายละเอียดที่นำาเสนอในที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบ

 มติที่ประชุม มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555 วันที่ 22 ธันวาคม 2555   

ครั้งที่ 18  
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  รับทราบรายงานประจำาปี  2556

 -  รับสมาชิกเข้าใหม่  ลาออก  ถึงแก่กรรม ประจำาปี 2556

 -  รายงานผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ ประจำาปี 2556

   -  รับสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก และถึงแก่กรรม ประจำาปี 2556

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า

 - สมาชิกในวันสิ้นปีดำาเนินงาน  2555 จำานวน 1,315 คน

 - เข้าใหม่ระหว่างปี จำานวน 175 คน

 - ลาออกและโอนไปต่างจังหวัดระหว่างปี จำานวน 44 คน

 - ถึงแก่กรรม จำานวน 3 คน

 - สมาชิกคงเหลือ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 จำานวน 1,443 คน

 - สมาชิกเพิ่มขึ้น  จำานวน 128 คน

 - สมาชิกสมทบ จำานวน 20 คน

 - รวมสมาชิกทั้งสิ้น จำานวน 1,463 คน

- รายงานผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ ประจำาปี 2556

 รายงานประจำาปี  2556

รายงานกิจการทั่วไป

 ในรอบปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด โดยคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 19 มีนโยบาย 

ในการรักษาผลประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความร่วมมือ 

ของเจ้าหน้าที่และความไว้วางใจ ตลอดจนความศรัทธาของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์  ทำาให้สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้า 

มาโดยลำาดับ  มีสมาชิกทุกท่านเป็นผู้สนับสนุน  ด้วยความมั่นใจในสถาบันการเงิน ของตนมาโดยตลอด ดังจะเห็น 

ได้จากรายงานประจำาปีซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1.  สินทรัพย์

      สินทรัพย์หมุนเวียน  198,172,058.14 บาท

      หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 422,700.00 บาท

      ลูกหนี้ระยะยาว  973,877,402.69 บาท

            สินทรัพย์อื่น  9,273,262.11 บาท

   รวมสินทรัพย์ 1,181,760,422.94 บาท

  สินทรัพย์  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2555                      831,521,451.93 บาท

  สินทรัพย์เพิ่มขึ้น  350,238,971.01 บาท
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 2. หนี้สิน

  เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น  690,040,038.50 บาท

  เงินรับฝาก  31,334,727.28 บาท

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,077,369.37 บาท

  หนี้สินไม่หมุนเวียน  569,855,908.50 บาท

   รวมหนี้สิน 724,072,055.15 บาท

  หนี้สิน เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2555 458,992,315.20 บาท

  หนี้สินเพิ่มขึ้น  265,079,689.95 บาท

 3. ทุนของสหกรณ์                                                                       

  ทุนเรือนหุ้นที่ชำาระแล้ว  398,773,300.00 บาท

  เงินสำารอง  22,439,523.32 บาท

  ทุนสะสมตามข้อบังคับ-ระเบียบสหกรณ์ 1,019,425.65 บาท

  กำาไรสุทธิประจำาปี  34,456,168.82 บาท

   รวมทุนของสหกรณ์ 35,456,168.82 บาท

  ทุนของสหกรณ์ เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2555 372,529,136.73 บาท

  ทุนของสหกรณ์เพิ่มขึ้น  85,159,281.06 บาท

 4. กำาไรขาดทุน

  รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

      เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก  71,352,397.29 บาท

      รายได้อื่นที่มิใช่ดอกเบี้ย  480,378.28 บาท

   รวมรายได้ 71,832,775.57 บาท

     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 

     ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน 28,313,491.53 บาท

     รายจ่ายประจำาป  8,063,115.22 บาท

   รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 36,376,606.75 บาท

  กำาไรสุทธิประจำาปี  2555  30,777,358.60 บาท

     กำาไรสุทธิ เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2556 35,456,168.82 บาท

     กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น  4,678,783.22 บาท

 5.  เงินค่าหุ้นหรือทุนเรือนหุ้น

      ทุนเรือนหุ้น เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2555 321,458,870.00 บาท

      ทุนเรือนหุ้น เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2556 398,773,300.00 บาท

  ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น  77,224,430.00 บาท
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 6. รับเงินฝาก

  เงินฝากออมทรัพย์

  เงินฝากออมทรัพย์  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2555 2,403,346.43 บาท

 เงินฝากออมทรัพย์  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2556 1,807,940.15 บาท

  เงินฝากออมทรัพย์ลดลง 595,406.28 บาท

  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 45,460,468.89 บาท

  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 29,526,787.13 บาท

  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษลดลง 15,933,681.72 บาท

 7.  เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น    

  เงินกู้  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2555 408,771,522.00 บาท

     เงินกู้  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2556 690,040,038.50 บาท

  เงินกู้เพิ่มขึ้น  398,767,483.50 บาท

 8. การให้เงินกู้แก่สมาชิก

  เงินให้กู้อยู่กับสมาชิก  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2555 803,452,270.63 บาท

        เงินให้กู้อยู่กับสมาชิก  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2556 1,110,184,334.66 บาท

  เงินให้กู้เพิ่มขึ้น  360,732,064.03 บาท



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
16

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

 มติที่ประชุม   รับทราบรายงานกิจการประจำาปี  2556

ระเบียบวาระที่  4  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจำาปี 2556

รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2556

เรียน คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

 ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะ 

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด สำาหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 

พฤศจิกายน  2556 ข้าพเจ้าและคณะเข้าตรวจสอบกิจการระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2556 ขอเสนอผลการ 

ตรวจสอบกิจการประจำาปี 2556 ด้านผลการดำาเนินงาน โดยสรุปดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการการดำาเนินการ

  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

  1.3 เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ

  2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

  2.2 ตรวจสอบการจัดงบประมาณและการใช้จ่ายตามงบประมาณ

  2.3 ตรวจสอบการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบและมติของที่ประชุม

  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการตามแผนและงบประมาณที่กำาหนดไว้ 

 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข

  3.1 ผลการดำาเนินงาน

   สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,315 คน

   สมัครใหม่ ระหว่างปี 175 คน

   ออกจากสหกรณ์  44 คน

   ถึงแก่กรรม  3 คน

   สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 1,443 คน

   วันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำาเนินงานทั้งสิ้น 1,181,760,422.94 บาท

   รายได้ทั้งสิ้น  71,832,775.57 บาท

   ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  36,376,606.75 บาท

   กำาไรสุทธิ  35,456,168.82 บาท
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  3.2  ด้านบริหารทั่วไป

   ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างเหมาะสม 

การกำาหนดระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ในการจัดทำางบประมาณ การใช้งบประมาณเป็นไปตามระเบียบวาระ 

การประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้ง 9 คน ทำาสัญญาจ้างโดยใช้บุคคลค้ำาประกัน สหกรณ์มีการทบทวนหลักประกัน 

ของเจ้าหน้าที่เป็นรายปี

  3.3 ด้านบัญชี

   สหกรณจ์ดัทำาบญัชเีรยีบรอ้ยเปน็ปจัจบุนัมเีอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชคีรบถว้นสมบรูณ ์

และการใช้คอมพิวเตอร์บันทึก  เฉพาะระบบลูกหนี้เงินให้กู้  ระบบเงินฝาก  ระบบทุนเรือนหุ้นซึ่งรายงานที่ได้จาก 

การประเมินผลด้วยคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดได้

  3.4 ด้านการเงิน

   สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำานวน 61,530,294.42 บาท 

ถกูตอ้งตรงตามบัญชซีึง่อยู่ในความรบัผดิชอบของ นางชฎาพร  บญุฤทธิ ์ ตำาแหน่งผู้จดัการสหกรณ ์การใชเ้งนิตา่งๆ   

เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กำาหนดไว้

  3.5 ด้านสินเชื่อ

   วันสิ้นปีมีเงินกู้สมาชิกคงเหลือ  คือ

   1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำานวน 796 สัญญา จำานวน 69,962,344.95 บาท

   2.  เงินกู้สามัญ จำานวน 1,050 สัญญา จำานวน 1,000,329,253.69 บาท

   3. เงินกู้เพื่อการศึกษา จำานวน 241 สัญญา จำานวน 40,822,318.88 บาท

  การติดตามหนี้ สหกรณ์มีลูกหนี้ตามคำาพิพากษา 11 ราย รวมเป็นยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด  

เป็นเงิน 3,905,842.31 บาท ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ จำานวน 6 ราย เป็นเงิน 929,582.86 บาท

  3.6  ด้านเงินรับฝาก

   สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 2  ประเภท และมียอดคงเหลือในวันสิ้นปี  ดังนี้

   1.  เงินรับฝากออมทรัพย์ จำานวน 1,807,940.15 บาท

   2.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จำานวน 29,526,787.13 บาท

  คณะกรรมการดำาเนินการมีการกำาหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงินไว้ครบถ้วนและเหมาะสม 

  3.7  ด้านเงินกู้

   ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 2556 สหกรณ์กู้ยืมเงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารธนชาต 

จำากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธ์ุ มียอดคงเหลือ จำานวน 25,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี 

ครบกำาหนดชำาระภายในปีบัญชี 2557 ทั้งจำานวน โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน

   สหกรณก์ูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  โดยมยีอดคงเหลอืยกมา   จำานวน  49,600,000.00  บาท 

กู้เพิ่มระหว่างปีจำานวน 90,000,000.00 บาท ชำาระคืนระหว่างปี จำานวน 139,600,000.00 บาท ณ วันสิ้นปี 

สหกรณ์ได้ชำาระเงินกู้แล้วทั้งจำานวน ประกอบด้วย

 1. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำากัด วงเงินกู้ยืม 100,000,000.00 บาท  

สญัญาลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2555 มยีอดคงเหลอืยกมา จำานวน 49,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ตอ่ป ี
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ชำาระคืน 12 งวดๆละ 8,400,000.00 บาท วันเริ่มชำาระ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการ 

และผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน ก่อนวันสิ้นปีสหกรณ์ได้ชำาระเงินกู้แล้วทั้งจำานวน

 2. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำากัด วงเงินกู้ยืม 90,000,000.00 บาท สัญญา 

ลงวันที ่4 ธนัวาคม 2555 ระหวา่งปสีหกรณร์บัเงนิมา จำานวน 90,000,000.00 บาท  อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.3 5 ตอ่ป ี

ชำาระคืน 12 งวดๆ ละ 7,500,000.00 บาท วันเริ่มชำาระ วันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการ 

และผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน ก่อนวันสิ้นปีสหกรณ์ได้ชำาระเงินกู้แล้วทั้งจำานวน

 สหกรณ์กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน  โดยมียอดคงเหลือยกมา จำานวน 359,171,522.00 บาท 

กู้เพิ่มระหว่างปีจำานวน 541,000,000.00 บาท ชำาระคืนระหว่างปี จำานวน 208,131,483.50 บาท ณ วันสิ้นปี  2556    

มียอดคงเหลือจำานวน  665,040,038.50  บาท  ประกอบด้วย

 1. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด วงเงินกู้ยืมจำานวน 150,000,000.00 บาท 

สญัญาลงวนัที ่ 28  ตลุาคม  2554   มยีอดคงเหลอื จำานวน 112,500,000.00 บาท อัตราดอกเบ้ียรอ้ยละ 4.85 ตอ่ป ี

ชำาระคืน 100 งวดๆ ละ 1,500,000.00 บาท วันเริ่มชำาระหนี้ 30 พฤศจิกายน 2554 กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จสิ้น   

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการ ค้ำาประกัน

             2.  เงนิกูย้มืจากสหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  จำากดั  วงเงนิกูย้มืจำานวน   96,700,000.00  บาท 

สัญญาลงวันที่ 30  มิถุนายน 2552  มียอดคงเหลือ จำานวน 7,053,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี 

ชำาระคืน 100 งวดๆ ละ 967,000.00 บาท วันเริ่มชำาระหนี้ 31 กรกฎาคม 2552 กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จสิ้น วันที่ 31 

ตุลาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน ก่อนวันสิ้นปีสหกรณ์ได้ชำาระเงินกู้แล้ว 

ทั้งจำานวน

 3. เงนิกูย้มืจากสหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จำากดั วงเงนิกูย้มืจำานวน 80,000,000.00 บาท   

สัญญาลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 มียอดคงเหลือ จำานวน 74,400,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี   

ชำาระคนื 100 งวดๆ ละ 800,000.00 บาท วนัเริม่ชำาระหนี ้31 พฤษภาคม 2556 กำาหนดวนัทีช่ำาระเสรจ็สิน้ วนัที ่ 31 

สิงหาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน   

 4. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด วงเงินกู้ยืมจำานวน 43,000,000.00 บาท 

สัญญาลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 มียอดคงเหลือ จำานวน 10,589,322.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี 

ชำาระคนื 60 งวดๆ ละ 811,000.00 วนัเริม่ชำาระหนี ้31 มนีาคม 2552 กำาหนดวนัทีช่ำาระเสรจ็สิน้ วนัที ่28  กมุภาพนัธ ์ 2557 

โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน ก่อนวันสิ้นปีสหกรณ์ได้ชำาระเงินกู้แล้วทั้งจำานวน

 5. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด วงเงินกู้ยืมจำานวน 30,000,000.00 บาท 

สัญญาลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มียอดคงเหลือ จำานวน 25,718,038.50 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 ต่อปี 

ชำาระคนื 60 งวดๆ ละ 500,000.00 วนัเริม่ชำาระหนี ้29 มนีาคม 2556 กำาหนดวนัทีช่ำาระเสรจ็สิน้ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์ 2551 

โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน        

 6. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำากัด วงเงินกู้ยืมจำานวน 100,000,000.00 บาท   

สัญญาลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 มียอดคงเหลือ จำานวน 85,550,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี 

ชำาระคนื 120 งวดๆ ละ 840,000.00 บาท วนัเริม่ชำาระหนี ้31 กรกฎาคม  2555  กำาหนดวนัทีช่ำาระเสรจ็สิน้ วนัที ่30 

มิถุนายน 2565 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน
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 7. เงนิกูย้มืจากชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  จำากดั  วงเงินกูย้มื  จำานวน   100,000,000.00  บาท 

สญัญาลงวนัที ่11 พฤศจกิายน 2554 มยีอดคงเหลอื จำานวน 89,999,200.00 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.95 ตอ่ป ี

ชำาระคืน 120 งวดๆ ละ  833,400.00  บาท วันเริ่มชำาระหนี้ 30 พฤศจิกายน 2554 กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จสิ้น   

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกันก่อนวันสิ้นปีสหกรณ์ได้ชำาระ 

เงินกู้แล้วทั้งจำานวน

 8. เงนิกูย้มืจากชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จำากดั วงเงนิกูย้มื จำานวน 200,000,000.00  บาท   

สัญญาลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 มียอดคงเหลือ จำานวน 129,710,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 ต่อปี   

ชำาระคืน 120 งวดๆ ละ  1,666,000.00 บาท วันเริ่มชำาระหนี้ 31 กรกฎาคม 2556 กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จสิ้น 

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน 

 9. เงนิกูย้มืจากสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ จำากัด  วงเงินกู้ยมื  จำานวน  50,000,000.00  บาท 

สัญญาลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 มียอดคงเหลือ จำานวน 44,400,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 ต่อปี   

ชำาระคืน 70 งวดๆ ละ 700,000.00 บาท วันเริ่มชำาระหนี้ 30 เมษายน 2555 กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จสิ้น วันที่ 31   

มีนาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็น ผู้ค้ำาประกันก่อนวันสิ้นปีสหกรณ์ได้ชำาระเงินกู้ 

แล้วทั้งจำานวน

 10. เงนิกูย้มืจากสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ จำากดั  วงเงนิกูย้มื  จำานวน  100,000,000.00  บาท 

สญัญาลงวนัท่ี  7 มถินุายน  2556  มยีอดคงเหลอื  จำานวน  93,000,000.00   บาท  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.95  ตอ่ป ี

ชำาระคนื 72 งวดๆ ละ 1,400,000.00 บาท วนัเริม่ชำาระหน้ี 31 พฤษภาคม 2562 กำาหนดวนัทีช่ำาระเสรจ็ส้ิน วนัที ่  31 

มีนาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน 

 11. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำากัด วงเงินกู้ยืม จำานวน 100,000,000.00 บาท 

สัญญาลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 มียอดคงเหลือ จำานวน 94,162,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี   

ชำาระคืน 120 งวดๆ ละ  834,000.00 บาท วันเริ่มชำาระหน้ี 31 พฤษภาคม 2556 กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จสิ้น 

วันที่ 30 เมษายน 2566 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน 

 12. เงนิกูย้มืจากสหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศกึษา จำากดั วงเงนิกูย้มื 50,000,000.00 บาท สญัญาลงวนัที ่

15 พฤศจิกายน 2556 มียอดคงเหลือ จำานวน 50,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 ต่อปี ชำาระคืน  

36 งวดๆ ละ 1,400,000.00 บาท วนัเริม่ชำาระ วนัที ่30 ธนัวาคม 2556 กำาหนดวนัทีช่ำาระเสรจ็สิน้ วนัที ่30  พฤศจกิายน 

2559 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน  

 สหกรณ์มีความสามารถในการส่งชำาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่เจ้าหน้ีเงินกู้ทั้ง 9 ราย โดยมีหลักฐาน 

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้

 การตรวจสอบทุนเรือนเรือนหุ้นกับสมาชิกในรายเดียวกันกับที่ได้สอบทานหนี้โดยตรง ปรากว่าไม่มีสมาชิก 

ใดทักท้วง
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  3.8 ด้านทุน

   3.8.1

    ทุนเรือนหุ้นต้นปี จำานวน 321,548,870.00 บาท

    เพิ่มขึ้นระหว่างปี จำานวน 77,224,430.00 บาท

    คงเหลือสิ้นปี จำานวน 398,773,300.00 บาท

   3.8.2

    ทุนสำารอง จำานวน 22,439,523.32 บาท

    ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จำานวน 131,000.00 บาท

    ทุนสาธารณประโยชน์ จำานวน 177,630.05 บาท

    ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ จำานวน 660,795.60 บาท

 4. เรื่องอื่นๆ  

  ข้อเสนอแนะ 1. สหกรณค์วรมมีาตรการกระตุน้ลูกหน้ีทีค่า้งชำาระ ใหม้คีวามรบัผิดชอบในการชำาระหนี ้

กับทางสหกรณ์  ทั้งนี้  เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ต่อไป

    2. สหกรณค์วรระดมเงินฝากจากสมาชกิ  ทัง้น้ีเพื่อสรา้งความตระหนักในการออมทรพัย ์

ของสมาชิกตามหลักการของสหกรณ์  และเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ลงชื่อ    ศุภวรรณ  พิชิตมาร ลงชื่อ     สมัย  ภูชาบุตร

            (นางศุภวรรณ พิชิตมาร)                                   (นายสมัย  ภูชาบุตร)  

               ผู้ตรวจสอบกิจการ                                   ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

 

มติที่ประชุม   รับทราบรายงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปี  2556

ระเบียบวาระที่  5  พิจารณาแก้ ไขข้อบังคับ  

 นายประวณี  จำาเรญิสาร ประธานทีป่ระชมุ ไดแ้ถลงถงึรายละเอยีดของการแก้ไขขอ้บงัคบั ในทีป่ระชมุใหญ่ 

ครั้งที่ 19 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ผู้ตรวจสอบกิจาร ข้อ 102 (2), (6) และข้อ 108     

 มติที่ประชุม  สมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับ ผู้ตรวจสอบกิจาร ข้อ 102 (2), (6) และข้อ 108     

เพื่อให้การตรวจสอบกจิการเปน็ไปดว้ยความเหมาะสม  สอดคล้องกบัสภาวการณ ์ และเปน็ประโยชน์ตอ่การดำาเนนิงาน 

ของสหกรณ์ ตามคำาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 702/56 ให้ยกเลิกระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ 

ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และคำาแนะนำานายทะเบียนสหกรณ์  เรื่องการ 

ตรวจสอบกจิการสหกรณ ์พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วนัที ่3 กันยายน 2556 และนำาเสนอนายทะเบียนสหกรณพ์จิารณา 

อนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่  6  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

 นายสเุทพ  พนัธุลาภ    ผูแ้ทนผูส้อบบญัชภีาคเอกชน  ไดแ้ถลงรายละเอยีดงบการเงินสำาหรบัส้ินสดุวนัที ่ 30 

พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วยงบการเงิน สำาหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด 

โดยถูกต้องเท่าที่ควรและได้จัดทำาตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับปีก่อน ขอให้ 

ที่ประชุมได้พิจารณา

 มติที่ประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระที่  7 จัดสรรกำาไรสุทธิ  สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

 นายประวีณ  จำาเริญสาร  ประธานที่ประชุม  ได้เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี  2556 

ซึ่งสหกรณ์มีกำาไรสุทธิ  35,456,168.82  บาท  และชี้แจงให้สมาชิกพิจารณาเป็นข้อๆ  ตามลำาดับ  สมาชิกพิจารณา 

โดยละเอียดและมีมติให้จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี  2556  ดังนี้

 1.ทุนสำารอง 3,555,415.94 คิดเป็นร้อยละ 10.03

 2.เป็นเงินทุนบำารุงสันนิบาตสหกรณ ์ 10,000.00 คิดเป็นร้อยละ 0.03

 3.เป็นเงินปันผล 21,288,990.25 คิดเป็นร้อยละ 60.04

 4.เป็นเงินเฉลี่ยคืน 6,566,145.75 คิดเป็นร้อยละ 18.52

 5.เป็นเงินโบนัส 3,545,616.88 คิดเป็นร้อยละ 10.00

 6.เป็นเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 5,000.00 คิดเป็นร้อยละ 0.01

 7.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ 460,000.00 คิดเป็นร้อยละ 1.30

 8.สวัสดิการสมาชิก 15,000.00 คิดเป็นร้อยละ 0.04

 9.เป็นทุนสะสมเพื่อขยายกิจาร 10,000.00 คิดเป็นร้อยละ 0.03

รวมเป็นทั้งสิ้น 35,456,168.82 คิดเป็นร้อยละ 100.00

 มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่  8 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันประจำาปี  2557

 พิจารณาอนุมัติกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันประจำาปี  2557

ตามข้อบังคับ หมวด 4 ข้อ 17 บัญญัติให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี กำาหนดวงเงินกู้ยืม สำาหรับปีหนึ่งๆ 

ไวเ้พื่อเปน็ทนุหมนุเวยีนใหกั้บสมาชกิกู้ยืมเงนิ เมื่อป ี2556 สหกรณก์ำาหนดวงเงินกูย้มืจำานวน 1,000,000,000.00  บาท 

(หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

 ในป ี2557 เพื่อรองรบัการขยายธรุกจิตามแผนงานทีว่างไว ้และสามารถบรหิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึมปีระสิทธภิาพ 

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่กำาหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค้ำาประกันประจำาปี 2557 เป็นจำานวน   

1,000,000,000.00  บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 มติที่ประชุม สมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำาประกันประจำาปี 2557 เป็นจำานวน 

เปน็จำานวน 1,000,000,000.00 บาท (หนึง่พนัลา้นบาทถว้น) เพื่อนำาเสนอนายทะเบยีนสหกรณพ์จิารณาอนมุตัติอ่ไป
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ระเบียบวาระที่  9   พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย

และแผนการดำาเนินงานประจำาปี 2557

แผนงบประมาณการรายรับ - กำาไรสุทธิ ประจำาปี 2557

รายการ

ประมาณการ

(บาท)

หมายเหตุ

รายรับ

1.  ดอกเบี้ยรับ

2.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

3.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

4.  รายได้อื่นๆ

รวมรายได้

รายจ่าย

1.  ดอกเบี้ยจ่าย

2.  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำานักงาน

3.  บำาเหน็จพนักงาน

4.  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

5. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

                   รวมรายจ่าย

                  กำาไรสุทธิ

90,409,402.00

10,000.00

35,000.00

120,000.00

รับสมาชิกเพิ่ม 100 คน

ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์

90,574,402.00

40,399,813.57

1,185,000.00

293,000.00

1,400,000.00

8,573,878.50

51,851,692.07

38,722,709.93

รายได้อื่น ๆ  ประกอบด้วย -  เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืนจากสหกรณ์อื่น

    -  รายได้อื่น ๆ
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แผนการดำาเนินงานในปี 2557 มีดังนี้

 1. โครงการปล่อยเงินกู้ ให้กับสมาชิก 

  1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท

  1.2 เงินกู้สามัญ เป็นเงิน 300,000,000.00 บาท

  1.3 เงินกู้เพื่อการศึกษา เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท

 2. ระดมเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ เป็นเงิน 20,000,000.00 บาท

 3. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับสมาชิก เป็นเงิน 900,000.00 บาท         

 4. โครงการปรับปรุงสำานักงาน เป็นเงิน 700,000.00 บาท

 มติที่ประชุม อนุมัติ งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย และแผนการดำาเนินงาน ปี 2557

ระเบียบวาระที่  10 พิจารณาการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี  ประจำาปี 2556

   พิจารณาการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี  ประจำาปี  2556

 ในรอบปี 2556  ทางสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด ได้มีหนังสือสอบถามไปยังบริษัทสำานักงาน 

ที่มีความประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ  ประจำาปี  2557

 คณะกรรมการดำาเนนิการ  ชดุที ่19  ไดพ้จิารณาแล้ว  ขอเสนอรายชื่อผู้สอบบญัชสีหกรณ ์ประจำาป ี 2557  ดงันี ้

    รายละเอียด  

บริการสอบบัญชี      

สำานักงานตรวจสอบบัญชีพิพัฒน์  และเพื่อน

(นายพิพัฒน์ ทวีทุน)                                                 

        นางวรพินดา  สาระศรี

ผู้ชำานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

1.การเข้าปฏิบัติงาน  ตรวจ             

สอบบัญชี

- จำานวนครั้งที่เข้าตรวจ 

- จำานวนผู้ช่วย                                                   

ตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี ครั้ง

(ครั้งละ 2 - 4 วัน ทุกงวด 3 เดือน)

- ผู้ช่วยครั้งละ 2-4 คน                                              

- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

(ครั้งละ 2-4 วันทำาการ)

- ผู้ช่วย 2 คน                            

2. การจัดทำารายงานผลการ

ตรวจสอบ 

- รายงานระหว่างปี          

- รายงานประจำาปี                   

- การแสดงความคิดเห็น                                                       

-รายงานสอบบัญชีระหว่างปี 2 ครั้งและ

รายงานให้กรมฯ  ทราบ 

- รายงานการสอบบัญชีประจำาปี

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด    

- ไม่มี                             

-รายงานสอบบัญชีระหว่างปี จำานวน 2 ครั้ง

รายงานให้กรมฯทราบ 

- การรายงานการสอบบัญชีประจำาปี

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด 

- ไม่มี                               

3. การบริการอื่น -เข้าร่วมประชุมใหญ่

-ประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามสหกรณ์

ร้องขอ    

-เข้าร่วมประชุมใหญ่

-ประชุมคณะกรรมการเป็นไปตาม

สหกรณ์ร้องขอ
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4. ค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชี

-จำานวนเงิน

-การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม 

คิดตามเวลาและแรงงานค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

ค่าเช่าที่พัก 65,000 บาท

-เหมาจ่าย 4 งวด

-งวดที่ 1-3 จำานวนงวดละ 15,000 บาท

 -งวดที่ 4 จำานวน 20,000 บาท

คิดตามค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานรวม

เป็นจำานวนเงิน  75,000  บาท

-โดยรับค่าธรรมเนียมครั้งเดียวหลังจาก

ส่งงบการเงินให้ทางสหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม สมาชิกได้ลงมติคัดเลือก  สำานักงานตรวจบัญชีพิพัฒน์และเพื่อน โดย นายพิพัฒน์  ทวีทุน   

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2557 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจำานวนเงิน 65,000.00 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

ระเบียบวาระที่  11  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ 

                                  ชุดที่  20   ประจำาปี  2557

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2557

 ตามข้อบังคับ หมวด 8 ข้อ 72 คณะกรรมการดำาเนินการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการ 

ดำาเนินการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน  ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง 

ระหว่างกันเองข้ึนดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึงและหรือเหรัญญิก 

คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ

 ในปีนี้มีคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำานวน  8 คน      คือ

 ประธานกรรมการ

   นายประวีณ  จำาเริญสาร

 กรรมการ

  เขต 1 จำานวน 1 คน

   นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง

 เขต 2 จำานวน 2 คน

 1. นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา

 2. นายวินัย  ภูสง่า

  เขต 3 จำานวน 4 คน

   1. นายขจัด  สุวรรณสังข์

   2. นายจรัญ  วรสาร

   3. นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ

   4. นางเสาวรัตน์  อุดรพิมพ์
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 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดำาเนินการแทนตำาแหน่งที่ว่าง และเพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์   

ปี 2542 มาตรา 50 กำาหนดเลือกตั้งดังนี้ ตำาแหน่งกรรมการ 8 คน อยู่ในตำาแหน่งตามวาระ 2 ปี

 นายประวณี  จำาเรญิสาร ประธานทีป่ระชมุ ไดแ้นะนำาใหส้มาชกิไดท้ราบรายชื่อผูส้มคัรคณะกรรมการดำาเนนิการ 

ชุดที่  20  ดังนี้

 1.ตำาแหน่ง  ประธานกรรมการ  ดังนี้

  1) นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง หมายเลข  1

 2.ตำาแหน่ง  กรรมการ  เขต  1  ดังนี้

  1) นายสมชาย   เชาว์พานิช หมายเลข  1

 3.ตำาแหน่ง  กรรมการ  เขต  2  ดังนี้

  1) นายสมบัติ  คุ้มครอง หมายเลข  1

  2) นายวินัย  ภูสง่า หมายเลข  2

 4.ตำาแหน่ง  กรรมการ  เขต  3  ดังนี้

  1) นายขจัด  สุวรรณสังข์ หมายเลข  1

  2) นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ หมายเลข  2

  3) นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์ หมายเลข  3

  4) นางเสาวรัตน์  อุดรพิมพ์ หมายเลข  4

 มตทิีป่ระชมุ เนื่องจากมผีูส้มคัรตำาแหนง่ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำาเนินการ ชดุที ่20 เขต  1, 

เขต 2, เขต 3 ตามจำานวนที่คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 19 ได้หมดวาระลง  

 ดังนั้น นายประวีณ  จำาเริญสาร  ประธานที่ประชุม จึงขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2556  ได้ลงมติ 

เป็นเอกฉันท์ ให้บุคคลต่อไปนี้ดำารงตำาแหน่ง  ประธานกรรมการ  คณะกรรมการดำาเนินการ  ชุดที่  20  ดังต่อไปนี้  

1.ตำาแหน่ง  ประธานกรรมการ  ดังนี้

  1) นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง หมายเลข  1

 2.ตำาแหน่ง  กรรมการ  เขต  1  ดังนี้

  1) นายสมชาย   เชาว์พานิช หมายเลข  1

 3.ตำาแหน่ง  กรรมการ  เขต  2  ดังนี้

  1) นายสมบัติ  คุ้มครอง หมายเลข  1

  2) นายวินัย  ภูสง่า หมายเลข  2
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 4.ตำาแหน่ง  กรรมการ  เขต  3  ดังนี้

  1)  นายขจัด  สุวรรณสังข์ หมายเลข  1

  2)  นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ หมายเลข  2

  3)  นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์ หมายเลข  3

  4)  นางเสาวรัตน์  อุดรพิมพ์ หมายเลข  4

ระเบียบวาระที่  12  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี  2557

การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำาปี 2557

 ขอ้บงัคบัขอ้ 102 ทีป่ระชมุใหญส่ามญัประจำาป ีอาจเลอืกตัง้สมาชกิหรอืนติบิคุคลภายนอก ผูม้คีณุวฒุ ิความรู้ 

ความสามารถ ในดา้นธรุกจิ การเงนิ การบญัช ีการเศรษฐกจิ  หรอืการสหกรณค์นหนึง่หรอืหลายคนใหเ้ปน็ผูต้รวจสอบ 

กิจการของสหกรณ์การประจำาปี

เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด  ดำาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไป 

ตามข้อบังคับ  คณะกรรมการเห็นสมควรเลือกตั้งจากสมาชิก  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จำานวน  2  คน

 - ผู้ตรวจสอบกิจาร  คนที่  1  ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งเนื่องจากมีผู้สมัครจำานวน  1  คน ดังรายชื่อ 

ต่อไปนี้

 1. นางจริยา  วัลลานนท์

 - ผูต้รวจสอบกจิการ  คนที ่ 2  ไมม่กีารลงคะแนนเลือกตัง้เนื่องจากมผู้ีสมคัรจำานวน 1 คน ดงัรายชื่อตอ่ไปนี ้

 1. นางสาวอรอนงค์  รุทเทวิน 

มติที่ประชุม  คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังรายชื่อต่อไปนี้

 - ผู้ตรวจสอบกิจการ  คนที่  1  คือ  นางจริยา  วัลลานนท์

  - ผู้ตรวจสอบกิจการ  คนที่  2  คือ  นางสาวอรอนงค์  รุทเทวิน
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ระเบียบวาระที่  13   เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา  16.00  น.

       ลงชื่อ   ประวีณ  จำาเริญสาร

              (นายประวีณ  จำาเริญสาร)

                 ประธานการประชุม

       ลงชื่อ   สุภาพร  สุวรรณรักษ์

       (น.ส.สุภาพร  สุวรรณรักษ์)

       ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 เรื่องสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2557

 ในสิ้นปีดำาเนินการ 2557 สหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น จำานวน 1,565 คน

 สมาชิกในวันต้นปีดำาเนินการ จำานวน 1,443 คน

 ในระหว่างปี 2557 จำานวนสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้                  

  -  สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี จำานวน 176 คน

  -  สมาชิกลาออก จำานวน 48 คน

  -  สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จำานวน 6 คน

 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557   จำานวน 1,565 คน

 จำานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นระหว่างปี จำานวน 122 คน

 ในสิ้นปีดำาเนินการ 2557 สหกรณ์มีสมาชิกสมทบทั้งสิ้น จำานวน 21 คน

 สมาชิกสมทบในวันต้นปีดำาเนินการ จำานวน 20 คน

 ในระหว่างปี 2557 จำานวนสมาชิกสมทบมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้                  

  -  สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี จำานวน 1 คน

  -  สมาชิกสมทบลาออก จำานวน - คน

  -  สมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรม จำานวน - คน

 คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557   จำานวน 21 คน

 จำานวนสมาชิกสมทบเพิ่มขึ้นระหว่างปี จำานวน 1 คน

ขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุม............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................
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 3.2 รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2557

                                      

รายงานกิจการทั่วไป

 ในรอบปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด โดยคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 20 มีนโยบาย 

ในการรักษาผลประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความร่วมมือ 

ของเจา้หนา้ท่ีและความไวว้างใจ   ตลอดจนความศรทัธาของสมาชกิทีม่ตีอ่สหกรณ ์ ทำาใหส้หกรณ์ไดเ้จรญิกา้วหนา้ 

มาโดยลำาดับ  มีสมาชิกทุกท่านเป็นผู้สนับสนุน  ด้วยความมั่นใจในสถาบันการเงินของตนมาโดยตลอด  ดังจะเห็น 

ได้จากรายงานประจำาปีซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1. สินทรัพย์

  สินทรัพย์หมุนเวียน  210,373,177.86 บาท 

  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 554,986.00 บาท

  ลูกหนี้ระยะยาว  1,122,400,945.13 บาท

        สินทรัพย์อื่น  8,622,355.66 บาท 

   รวมสินทรัพย์ 1,343,301,247.65 บาท

  สินทรัพย์  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2556 1,181,760,422.94 บาท

  สินทรัพย์เพิ่มขึ้น  161,540,824.71 บาท

 2. หนี้สิน

  เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น 767,924,086.30 บาท

  เงินรับฝาก  50,018,619.15 บาท

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  448,631.50 บาท

  หนี้สินไม่หมุนเวียน  608,363,176.30 บาท

   รวมหนี้สิน 820,318,426.95 บาท

  หนี้สิน เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2556 724,072,055.15 บาท

  หนี้สินเพิ่มขึ้น  96,246,371.80 บาท

 3. ทุนของสหกรณ์                                                                       

  ทุนเรือนหุ้นที่ชำาระแล้ว 458,171,720.00 บาท

  เงินสำารอง  25,994,939.26 บาท

  ทุนสะสมตามข้อบังคับ-ระเบียบสหกรณ์ 863,160.65 บาท

  กำาไรสุทธิประจำาปี  37,953,000.75 บาท

   รวมทุนของสหกรณ์ 522,982,820.70 บาท

 ทุนของสหกรณ์ เมื่อ วันที่  30  พฤศจิกายน 2556 457,688,417.79 บาท

  ทุนของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 65,294,402.91 บาท
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 4. กำาไรขาดทุน

  รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

  เงินให้กู้ยืม  89,320,044.03 บาท

  เงินรับฝาก       312,021.71 บาท

  ผลตอบแทนจากการลงทุน 20,006.27 บาท

   รวมรายได้ 89,652,072.01 บาท

  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน 40,098,604.34 บาท

  รายจ่ายประจำาปี  9,586,510.19 บาท

   รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 49,685,114.53 บาท

  กำาไรสุทธิประจำาปี  2556 35,456,168.82 บาท

     กำาไรสุทธิ เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2557 37,953,000.79 บาท

     กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น  2,496,831.97 บาท

 5. เงินค่าหุ้นหรือทุนเรือนหุ้น

  ทุนเรือนหุ้น เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2556 398,773,300.00 บาท

  ทุนเรือนหุ้น เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2557 458,171,720.00 บาท

  ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น  59,398,420.00 บาท

 6. รับเงินฝาก

  เงินฝากออมทรัพย์

  เงินฝากออมทรัพย์  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2556 1,807,940.15 บาท

 เงินฝากออมทรัพย์  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2557 2,228,805.62 บาท

  เงินฝากออมทรัพย์ลดลง 420,865.47 บาท

  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2556 29,526,787.13 บาท

  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  เมื่อวันที่   30  พฤศจิกายน  2557 47,789,813.53 บาท

  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษลดลง 18,263,026.40 บาท

 

 7. เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น    

  เงินกู้  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2556 690,040,038.50 บาท

  เงินกู้  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2557 767,924,086.30 บาท

  เงินกู้เพิ่มขึ้น  77,884,047.80 บาท
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 8. การให้เงินกู้แก่สมาชิก            

  เงินให้กู้อยู่กับสมาชิก  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2556 1,110,184,334.66 บาท

     เงินให้กู้อยู่กับสมาชิก  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2557 1,249,679,516.43 บาท

  เงินให้กู้เพิ่มขึ้น  131,495,181.77 บาท
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3.3 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำาปี   2557

รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

ประจำาเดือน ธันวาคม  2557

เรียน คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

 ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ 

ตรวจสอบกจิการสหกรณอ์อมทรพัยเ์สมากาฬสนิธุ ์ จำากดั สำาหรบัระยะเวลา 2 ป ีสิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558  

ข้าพเจา้และคณะเขา้ตรวจสอบกจิการระหวา่งวนัที ่11-12 ธนัวาคม 2557 ขอเสนอผลการตรวจสอบกจิการประจำาเดอืน 

พฤศจิกายน 2557 ด้านผลการดำาเนินงาน โดยสรุปดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

    1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการการดำาเนินการ 

    1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

    1.3 เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์

  2. ขอบเขตการตรวจสอบ

    2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

    2.2 ตรวจสอบการจัดงบประมาณและการใช้จ่ายตามงบประมาณ

    2.3 ตรวจสอบการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบและมติของที่ประชุม

   2.4 ตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการดำาเนินการตามแผนและงบประมาณ ทีก่ำาหนดไว ้

  3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข

3.1   ผลการดำาเนินงาน

 สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,463 คน

 สมัครใหม่ระหว่างปี 177 คน

 ออกจากสหกรณ์ 48 คน

 ถึงแก่กรรม 6 คน

 สมาชิกสมทบ 21 คน

 สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 1,586 คน

 รายได้ทั้งสิ้น 89,882,848.48 บาท

 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 52,087,547.96 บาท

 กำาไรสุทธิ 37,953,000.79 บาท

 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,496,831.97 บาท
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3.2  ด้านบริหารทั่วไป

 ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร  การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างเหมาะสมการกำาหนด 

ระเบยีบปฏิบัต ิหลกัเกณฑ์ในการจดัทำางบประมาณ การใชง้บประมาณเปน็ไปตามระเบยีบวาระการประชมุเจา้หนา้ที ่

สหกรณ์ทั้ง 9 คน และลูกจ้างรายปี 1 คน ทำาสัญญาจ้างโดยใช้บุคคลค้ำาประกัน  สหกรณ์มีการทบทวนหลักประกัน 

ของเจ้าหน้าที่เป็นรายปี

3.3  ด้านบัญชี

 สหกรณจ์ดัทำาบญัชเีรยีบรอ้ยเปน็ปจัจบุนัมเีอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชคีรบถว้นสมบรูณแ์ละการใช้ 

คอมพวิเตอรบ์นัทกึ  เฉพาะระบบลกูหนีเ้งนิใหกู้ ้ ระบบเงนิฝาก  ระบบทนุเรอืนหุน้ซึง่รายงานที่ไดจ้ากการประเมนิผล 

ด้วยคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดได้

3.4  ด้านการเงิน

 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำานวน 87,381,216.40 บาท ถูกต้องตรงตาม 

บญัชีซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบของ นางชฎาพร  บญุฤทธิ ์ตำาแหน่ง ผู้จดัการสหกรณ ์เปน็ไปตามงบประมาณรายจา่ย 

ที่ที่ประชุมใหญ่กำาหนดไว้  เว้นแต่

ประเภทงบประมาณรายจ่าย

ปี 2557 ได้รับ

อนุมัติ

ปี 2557

จ่ายจริง

จ่ายเกินงบ

ประมาณ

2. หมวดค่าตอบแทน

    2.2 ค่ารับรอง 150,000.00 208,984.60 58,984.60

3. หมวดค่าใช้สอย

    3.2.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

    3.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ

    3.8 ค่าพิมพ์เอกสาร

150,000.00

600,000.00

20,000.00

197,182.46

1,045,734.00     

27,000.00

47,182.46

445,734.00

7,000.00

6. หมวดที่ปรึกษากฎหมายและดำาเนินคดี

    6.1 ค่าดำาเนินคดี 50,000.00 65,000.00 15,000.00

รวมจ่ายเกินงบประมาณ 573,901.06

 อยา่งไรกต็ามใหก้ารใชจ้า่ยเปน็ไปตามแผนงบประมาณรายจา่ยตามทีป่ระชมุใหญไ่ดอ้นมุตั ิ และไดส้อบถาม 

รายละเอยีดการใชจ้า่ยได้มเีหตุผล  คือ  ในปนีีส้หกรณต์อ้งหาแหลง่เงนิกูเ้พื่อมาใหบ้รกิารกบัสมาชกิ เนื่องจากภาวะ 

เศรษฐกิจมีผลกระทบมาจากหลายส่วน  ดังนั้น  สหกรณ์จึงมีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
35

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

3.5  ด้านสินเชื่อ

วันสิ้นปีมีเงินกู้สมาชิกคงเหลือ  คือ

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำานวน 1,163 สัญญา จำานวน 108,480,800.00 บาท

 2. เงินกู้สามัญ จำานวน 701 สัญญา จำานวน 663,683,000.00 บาท

 3. เงินกู้เพื่อการศึกษา จำานวน 569 สัญญา จำานวน 85,079,000.00 บาท

 การติดตามหนี้  สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ ได้ตามกำาหนดหนี้สงสัยจะสูญ  

 1. ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา 11 ราย เป็นเงิน 157,700.00 บาท

 2. ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 8 ราย เป็นเงิน 485,546.70 บาท

3.6  ด้านเงินรับฝาก 

สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี  2  ประเภท และมียอดคงเหลือในวันสิ้นปี  ดังนี้

 1.  เงินรับฝากออมทรัพย์ จำานวน 2,228,805.62 บาท

 2.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จำานวน 47,789,813.53 บาท

 คณะกรรมการดำาเนินการมีการกำาหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงินไว้ครบถ้วนและเหมาะสม  

3.7  ด้านเงินกู้

 สหกรณ์กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมียอดคงเหลือยกมา จำานวน 665,040,038.50 บาท 

กูเ้พิม่ระหวา่งปจีำานวน  335,401,537.54 บาท ชำาระคนืระหวา่งป ีจำานวน 257,517,489.74 บาท ณ วนัสิน้ป ี 2557    

มียอดคงเหลือจำานวน 742,924,086.30 บาท ประกอบด้วย

1. เงนิกูย้มืจากสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสาตร ์จำากดั  วงเงนิกูย้มื  จำานวน   100,000,000.00 บาท 

สัญญาลงวันที่  7 มิถุนายน 2556  มียอดยกมา จำานวน  93,000,000.00  บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.40 ต่อปี   

ชำาระคืนภายใน  72  งวดๆ ละ 1,400,000.00  บาท  วันเริ่มชำาระหนี้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 กำาหนดวันที่ 

ชำาระเสรจ็สิน้ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 โดยมคีณะกรรมการดำาเนนิการและผูจ้ดัการเปน็ผูค้้ำาประกนั  กอ่นวนัสิน้ป ี

สหกรณ์ได้ชำาระเงินกู้แล้วทั้งจำานวน

 2. เงนิกูย้มืจากสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสาตร ์จำากดั  วงเงนิกูย้มื  จำานวน  150,000,000.00  บาท 

สญัญาลงวนัท่ี  25  มนีาคม  2557   มยีอดคงเหลอื จำานวน 133,200,000.00 บาท   อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  5.40  ตอ่ป ี

ชำาระคืนภายใน 72 งวดๆ ละ 2,100,000.00  บาท  วันเริ่มชำาระหนี้ วันที่ 30 เมษายน 2557 กำาหนดวันที่ 

ชำาระเสร็จสิ้น วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน

 3. เงนิกูย้มืจากชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จำากดั  วงเงนิกูย้มื  จำานวน   200,000,000.00 บาท 

สญัญาลงวนัที ่ 20  มถินุายน 2556 มยีอดคงเหลอื  จำานวน 178,183,837.43  บาท อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ  4.70  ตอ่ป ี

ชำาระคืนภายใน 120 งวดๆ ละ 1,730,000.00 บาท วันเริ่มชำาระหนี้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 กำาหนดวันที่ชำาระ 

เสร็จสิ้น วันที่ 30  มิถุนายน  2566  โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน
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 4. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลเลิศสิน  จำากัด  วงเงินกู้ยืม  จำานวน 150,000,000.00 บาท 

สัญญาลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 มียอดคงเหลือ จำานวน 94,500,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี   

ชำาระคืน  100  งวดๆ ละ 1,500,000.00  บาท  วันเริ่มชำาระหนี้ 30 พฤศจิกายน 2554 กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จสิ้น   

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน  

 5. เงนิกูย้มืจากสหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  จำากดั  วงเงินกูย้มื  จำานวน   80,000,000.00  บาท 

สัญญาลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 มียอดคงเหลือ จำานวน 64,800,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี   

ชำาระคืน 100 งวดๆ ละ 800,000.00 บาท วันเริ่มชำาระหนี้ 31 พฤษภาคม 2556 กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จสิ้น วันที่ 31   

สิงหาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน

 6. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด วงเงินกู้ยืมจำานวน 30,000,000.00 บาท 

สญัญาลงวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2556  มยีอดคงเหลอื จำานวน 25,718,038.50 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35  ตอ่ป ี

ชำาระคนื 60 งวด ๆ   ละ  500,000.00  บาท  วันเริม่ชำาระหนี ้ 29  มนีาคม  2556  กำาหนดวนัทีช่ำาระเสรจ็สิน้  วนัที ่ 28  กมุภาพนัธ ์ 2561 

โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกันก่อนวันสิ้นปีสหกรณ์ได้ชำาระเงินกู้แล้วทั้งจำานวน

 7. เงนิกูย้มืจากสหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ จำากดั  วงเงนิกูย้มืจำานวน 50,000,000.00  บาท 

สญัญาลงวนัที ่ 28 พฤศจกิายน 2557  มยีอดคงเหลอื จำานวน 30,713,543.25  บาท  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35  ตอ่ป ี

ชำาระคืน 60 งวดๆ ละ 950,000.00 บาท วันเริ่มชำาระหนี้  30  ธันวาคม  2557  กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จสิ้น วันที่ 30 

พฤศจิกายน  2562  โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน

 8. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำากัด วงเงินกู้ยืม จำานวน 100,000,000.00 บาท   

สัญญาลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 มียอดคงเหลือ จำานวน 75,470,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00  ต่อปี 

ชำาระคนื 120 งวดๆ ละ  840,000.00 บาท วนัเริม่ชำาระหนี ้31 กรกฎาคม  2555  กำาหนดวนัทีช่ำาระเสรจ็สิน้  วันที ่ 30 

มิถุนายน  2565  โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน

 9. เงนิกูย้มืจากสหกรณอ์อมทรพัย์ครกูรมสามญัศกึษา  จำากดั  วงเงนิกูย้มื  จำานวน   50,000,000.00  บาท 

สญัญาลงวันท่ี  15 พฤศจกิายน 2556  มยีอดคงเหลอื  จำานวน   50,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.10  ตอ่ป ี

ชำาระคนื  36  งวดๆ ละ  1,400,000.00 บาท วนัเริม่ชำาระหนี ้ 30  ธนัวาคม  2556  กำาหนดวนัทีช่ำาระเสรจ็สิน้  วนัที ่ 30 

พฤศจกิายน  2559  โดยมคีณะกรรมการดำาเนนิการและผู้จดัการเปน็ผู้ค้ำาประกนั  กอ่นวนัส้ินปสีหกรณ์ไดช้ำาระเงนิกู ้

แล้วทั้งจำานวน

 10. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำากัด  วงเงินกู้ยืม จำานวน 60,000,000.00  บาท   

สัญญาลงวันที่  9 กันยายน 2557  มียอดคงเหลือ จำานวน 56,600,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.10  ต่อปี   

ชำาระคนื 36 งวดๆ ละ  1,700,000.00 บาท วนัเริม่ชำาระหนี ้ 31  ตลุาคม  2557  กำาหนดวนัทีช่ำาระเสรจ็สิน้ วนัที ่30   

กันยายน  2560  โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน

 11. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำากัด วงเงินกู้ยืม จำานวน 100,000,000.00  บาท 

สญัญาลงวนัที ่ 8  พฤษภาคม  2556   มียอดคงเหลือ  จำานวน 84,154,000.00  บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.50  ตอ่ป ี

ชำาระคืน  120  งวดๆ ละ  834,000.00 บาท วันเริ่มชำาระหนี้  31  พฤษภาคม  2556  กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จสิ้น 

วันที่  30  พฤศจิกายน  2566  โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน
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 12. เงินกู้ยืมจาก บมจ.ธนาคาร ไทยเครดิต วงเงินกู้ยืม จำานวน 30,000,000.00 บาท สัญญาลงวันที่ 29  

พฤษภาคม 2557 มยีอดคงเหลอื จำานวน 25,302,705.62 บาท  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.875  ตอ่ป ีชำาระคนื 36  งวดๆ ละ 

920,000.00 วันเริ่มชำาระหนี้ 30 มิถุนายน 2557 กำาหนดวันที่ชำาระเสร็จส้ิน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ำาประกัน

 สหกรณ์มีความสามารถในการส่งชำาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่เจ้าหนี้เงินกู้ทั้ง 12 ราย โดยมีหลักฐาน 

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้

 การตรวจสอบทนุเรอืนเรอืนหุน้กบัสมาชกิในรายเดยีวกนักบัที่ไดส้อบทานหนี้โดยตรง ปรากฏวา่ไมม่สีมาชกิ

ใดทักท้วง

3.8  ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื่น ๆ

 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จำานวน 136,000.00 บาท

 ทุนสาธารณประโยชน์ จำานวน 41,365.05 บาท

 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ จำานวน 670,795.60 บาท

 ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว จำานวน 15,000.00 บาท

                                รวม จำานวน 863,160.65 บาท

4. เรื่องอื่นๆ  

 ข้อเสนอแนะ 1. สหกรณ์ควรมีมาตรการกระตุ้นลูกหนี้ที่ค้างชำาระ  ให้มีความรับผิดชอบในการชำาระหนี้ 

กับทางสหกรณ์  ทั้งนี้  เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ต่อไป

  2. สหกรณ์ควรระดมเงินฝากจากสมาชิก  ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในการออมทรัพย์ 

ของสมาชิกตามหลักการของสหกรณ์  และเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              อรอนงค์  รุทเทวิน                        จริยา  วัลลานนท์

          (นางสาวอรอนงค์  รุทเทวิน)               (นางจริยา   วัลลานนท์)

              ผู้ตรวจสอบกิจการ                    ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

                    โทร. 08-1262-7888                      โทร. 08-1380-2145

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

………………………………………………………............................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำาหรับสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
40

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
41

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
42

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
43

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
44

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
45

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
46

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
47

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
48

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
49

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
50

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
51

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
52

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
53

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
54

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
55

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
56

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
57

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
58

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
59

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

 4.2  พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี  2557

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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4.3 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันประจำาปี  2558

 พิจารณาอนุมัติกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันประจำาปี  2557

 ตามข้อบังคับ หมวด 4 ข้อ 17 บัญญัติให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี กำาหนดวงเงินกู้ยืม สำาหรับปีหนึ่ง ๆ   

ไวเ้พื่อเป็นทุนหมนุเวียนใหก้บัสมาชกิกูย้มืเงนิ เมื่อป ี 2557  สหกรณก์ำาหนดวงเงินกูย้มื จำานวน 1,000,000,000.00  บาท 

(หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

 ในป ี2558 เพื่อรองรบัการขยายธรุกจิตามแผนงานทีว่างไว ้และสามารถบรหิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึมปีระสิทธภิาพ 

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่กำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำาประกันประจำาปี 2558 เป็นจำานวน   

1,000,000,000.00  บาท  (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 มตทิีป่ระชมุ………………………………………………………….………………………............................................................. 

...........................................................................................................................................................................................
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4.4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำาปี  2558 และ แผนการดำาเนินงานประจำาปี 2558

แผนงบประมาณการรายรับ-กำาไรสุทธิ   ประจำาปี  2558

รายการ

ประมาณการ

(บาท)

หมายเหตุ

รายรับ

1.  ดอกเบี้ยรับ

2.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

3.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

4.  รายได้อื่น  ๆ

รวมรายได้

รายจ่าย

1.  ดอกเบี้ยจ่าย

2.  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำานักงาน

3.  บำาเหน็จพนักงาน

4.  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

5. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

                     รวมรายจ่าย

                     กำาไรสุทธิ

107,719,340.00

10,000.00

50,000.00

150,000.00

รับสมาชิกเพิ่ม 100 คน

ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์

107,929,340.00

50,449,315.06

1,339,500.00

320,000.00

1,800,000.00

10,200,715.00

64,109,530.06

43,819,809.94

 รายได้อื่น ๆ  ประกอบด้วย - เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนจากสหกรณ์อื่น

     - รายได้อื่น ๆ

                 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 มตท่ีิประชมุ………………………………………………………….………………...................................................................... 

............................................................................................................................................................................................
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แผนการดำาเนินงานในปี 2558  มีดังนี้

 1. โครงการปล่อยเงินกู้ ให้กับสมาชิก 

  1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงิน 30,000,000.00  บาท

  1.2 เงินกู้สามัญ เป็นเงิน 200,000,000.00 บาท

  1.3 เงินกู้เพื่อการศึกษา เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท

 2. ระดมเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท

 3. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับสมาชิก เป็นเงิน 900,000.00 บาท

 4. โครงการสัมมนาสมาชิกสมัครใหม่ เป็นเงิน 120,000.00 บาท

 5. โครงการปรับปรุงสำานักงาน เป็นเงิน 700,000.00 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

............................................................................................................................................................................................
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ประเภทงบประมาณ

รายจ่าย

 ปี 2557 

 ไดร้บัอนมุตัิ

 ปี 2557 

 จ่ายจริง

เหตุผลและความจำาเป็น

 ปี 2558 

 ขออนุมัติ

1. หมวดเงินเดือนเจ้าหน้าที่  1,948,980  1,851,700.00 สำาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง  

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  - ลูกจ้าง 2  อัตรา  

   (ยาม เงินเดือน 5,500 บาท (5,500x12) = 66,000 บาท)

   (ลูกจ้าง เงินเดือน 7,500 บาท (7,500x12) = 90,000 บาท)

  - เจ้าหน้าที่  8  คน  ครึ่งปีแรก เดือนธันวาคม  2557 

ถึงเดือนพฤษภาคม  2558  

    จำานวน  6  เดือน เดือนละ  156,660 บาท  เป็นเงิน  939,960 บาท

  - เจ้าหน้าที่  8  คน ครึ่งปีหลัง เดือนมิถุนายน  2558    

 ถึงเดือนพฤศจิกายน  2558

     จำานวน  6  เดือน  เดือนละ  168,180 บาท เป็นเงิน 1,009,080  บาท

 2,105,040.00

2.  หมวดค่าตอบแทน

       2.1  ค่าเบี้ยประชุม 

              คณะกรรมการ 

       2.2  ค่ารับรอง 

       2.3  คา่ตรวจสอบกจิการ 

       2.4  ค่าสมนาคุณ 

 646,500 

 150,000 

 60,000 

 140,260 

 5

45,500 

 208,984.60 

 55,000 

 91,670

 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำาเนินการและอนุกรรมการ 

   - กรรมการดำาเนินการ (ประธานกรรมการ  1,100 x 15  =  16,500  บาท   

      กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม  

       1,000X15X24  =  360,000  บาท  รวมเป็นเงิน  376,500  บาท) 

   - กรรมการอำานวยการ  5X1,000 X18  =  90,000  บาท 

   - กรรมการเงินกู้  5X1,000X18  =  90,000  บาท 

   - กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  5X1,000X18  =  90,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองแขกผู้มาติดต่อธุรกิจสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์  

 สนับสนุนกิจกรรม  สาธารณประโยชน์  ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

 และผู้ที่มาเยี่ยมชม กิจการของสหกรณ์  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบกิจการ  จำานวน  2  คน 

 คนละ  2,500  บาท  ต่อเดือน ๆ ละ  5,000  บาท 

 คูณ  12  เดือน   เป็นจำานวนเงิน  60,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

   - จ่ายเป็นค่าบริการให้หน่วยโรงเรียน   รายละ  50  จำานวนสมาชิก  1,565 คน  

     เป็นเงิน  78,250 บาท 

   - จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1,2,3   

     และ สพม.24 เขตละ 5,000  บาท  อบจ.กาฬสินธุ์ 2,000  บาท 

     ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1,500 บาท  ร.ร.ยางตลาดฯ 1,500 บาท 

     รวมเป็นเงิน 25,000 บาท 

   - จ่ายเป็นค่าบริการให้หน่วยเขตพื้นที่ ดังนี้ สพป.กส เขต 1 = 269X20  =5,380 

     สพป.กส เขต 2 = 164X20  = 3,280  สพป.กส เขต 3 = 157 X20  =3,140 

     ร.ร.  ก.พ.ส.      =  83X20  =  1,660 ร.ร.ยางตลาดฯ   = 28X20  =560 

     สพม. 24  = 685X 20 = 13,700 ร.ร.บัวขาว  =  46 X 20 =  920    

 ร.ร. กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  = 39X20 =780 อบจ.=84X20=1,680                   

  สอ.เสมาฯ  =10X 20 =200    

 (จ่ายตามจำานวนสมาชิกของแต่ละเขต ณ วันที่ 30 พ.ย. 2557)

 

646,500 

 180,000 

 60,000 

 134,550

แผนงบประมาณรายจ่ายประจำาปี  2558

นำาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ประเภทงบประมาณ

รายจ่าย

 ปี 2557 

 ไดร้บัอนมุตัิ

 ปี 2557 

 จ่ายจริง

เหตุผลและความจำาเป็น

 ปี 2558 

 ขออนุมัติ

   2.5  ค่าล่วงเวลา

 

    2.6  ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

   2.7  ค่าตอบแทน

   2.8  ค่าครองชีพ

 55,000 

 180,000 

 50,000 

 118,200 

 55,000.00 

 156,151.00 

 50,000.00 

 98,920.00 

เพื่อจ่ายเป็นค่าล่วงเวลาสำาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   

ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว ในกรณีเร่งด่วน  ดังนี้

 -  ปฏิบัติงานในช่วงปิดบัญชี  ช่วงเดือน  พฤศจิกายน 

     จำานวนเงิน  30,000 บาท

 -  ในภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย   จำานวนเงิน  10,000  บาท

  -  ต้นปีบัญชีช่วงเดือน ธันวาคม  จำานวนเงิน  14,600  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  

ค่าเล่าเรียนบุตร  เงินสมทบ  ประกันสังคม และสมทบกองทุน 

สำารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ 

(จำานวนที่ปรึกษาสหกรณ์ 5 คน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพเจ้าหน้าที่  ตามประกาศคณะกรรมการ  

ค่าจ้างขั้นต่ำา (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

 55,000 

 180,000 

 50,000 

 100,000 

3.  หมวดค่าใช้สอย

   3.1  ค่าใช้จ่ายในการ

        ประชุมใหญ่

 

   3.2 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

         3.2.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

      3.2.2 ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร

   3.3  ค่าสาธารณูปโภค

   3.4  ค่าซ่อมแซม

        และบำารุงรักษา

   3.5  ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ

 1,569,075 

 150,000 

-

 250,000 

 150,000 

 600,000

 1,421,710.00 

 197,182.46 

 112,515.91 

 187,060.00 

 127,749.20 

 1,045,734.00

  - จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสหกรณ์   1,565X 1,000  บาท   

    เป็นเงิน   1,565,000 บาท

  - ค่าสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี    8,000  บาท

  - ค่าจัดทำารายงานกิจการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี เป็นเงิน 50,000 บาท

     (ระเบียบวาระ เป็นเงิน 30,000 บาท รายงานกิจการ จำานวน 150 เล่ม เป็นเงิน 

      20,000 บาท)

  - ค่าใช้จ่ายในการเลื อกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

     เป็นเงิน 30,000 บาท

  - ค่าอาหารว่างสำาหรับสมาชิกสหกรณ์   1,565X 25   เป็นเงิน 39,125  บาท 

  - ค่าน้ำาดื่มสำาหรับสมาชิกเข้าร่วมประชุม   1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าหนังสือพิมพ์ กาแฟ ค่ากระเช้าของขวัญ  ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน

และอื่นๆ

เป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในกรณีโอนเงินชำาระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสหกรณ์ 

และสถาบันการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  

เป็นค่าแสตมป์ส่งจดหมาย  ค่าธรรมเนียม หนังสือลงทะเบียนในธุรกิจ

ของสหกรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำาประปา  ค่าโทรศัพท์  และค่ากระแสไฟฟ้า

ค่าอินเตอร์เน็ต  ตามหลักฐานใบเอกสารของรัฐวิสาหกิจ

ของแต่ละประเภท

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน  เครื่องพิมพ์ดีด  

เครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ในสำานักงาน ค่าบำารุงรักษา

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บไชต์สหกรณ์ ค่าบำารุงรักษารถยนต์

และรถจักรยานยนต์

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ  ให้เบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำาหรับกรรมการ 

   เจ้าหน้าที่  และลูกจ้าง

(ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการและผู้จัดการ วันละ 800 บาท รองผู้จัดการ วันละ 700 บาท

หัวหน้าฝ่าย วันละ 600 บาท เจ้าหน้าที่ วันที่ 500 บาท )

 1,693,125 

 100,000 

 130,000 

 250,000 

 150,000 

 700,000



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
65

SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

ประเภทงบประมาณ

รายจ่าย

 ปี 2557 

 ไดร้บัอนมุตัิ

 ปี 2557 

 จ่ายจริง

เหตุผลและความจำาเป็น

 ปี 2558 

 ขออนุมัติ

      3.6  ค่าเบี้ยประกันภัย

      3.7  ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง

      3.8  ค่าพิมพ์เอกสาร

      3.9  ค่าตรวจสอบ

           บัญชีสหกรณ์

      3.10  ค่าตกแต่ง

           สำานักงาน

 45,900 

 72,000 

 20,000 

 70,000 

 700,000

 24,000.00 

 84,093.80 

 27,000.00 

 60,000.00 

 700,000.00

 - ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย  10,000  บาท

 - ค่าบริการจุดตรวจตู้แดงเดือนละ  500  บาท  จำานวน  12  เดือน  

    เป็นเงิน  6,000  บาท

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงตำารวจรักษาความปลอดภัย จำานวน  2  คน คนละ  200  บาท  

เป็นเงิน  4,800  บาท (วันสิ้นเดือน)

 - ค่าประกันภัยรถยนต์ (รถตู้)  เป็นเงิน 19,200 บาท 

(จ่ายตามเบี้ยประกันภัยจริง)

จ่ายเป็นค่าน้ำามันเชื้อเพลิง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

จ่ายเป็นค่าจัดทำาเอกสารงานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  และรับรองงบการเงินโดย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทำาหลังคาโรงจอดรถยนต์ และปรับพื้นที่ด้านทิศเหนือสำานักงานเพื่อบริการสมาชิก

 45,000 

 72,000 

 30,000 

   - 

 200,000

4.  หมวดค่าวัสดุ

      4.1  ค่าวัสดุสำานักงาน  130,000  80,567.75 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ต่าง  ๆ ที่ใช้กับกิจการสหกรณ์ เช่น 

ใบเสร็จรับเงิน หนังสือสัญญากู้เงินต่าง  ๆ  คำาขอกู้เงินฉุกเฉิน 

คำาขอกู้เงินสามัญสมุดทะเบียนต่าง ๆ เช็คสั่งจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้

 สำานักงาน  ค่าวัสดุสำานักงานที่จำาเป็นและอื่นๆ

 130,000

5. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ

    สิ่งก่อสร้าง

    5.1 เครื่องใช้สำานักงาน

    5.2  ที่ดิน

 160,000 

 2,000,000

 130,540.00 

   -

เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุครุภัณฑ์สำานักงานที่จำาเป็น

ซื้อที่ดิน เพื่อเป็นพื้นที่บริการสมาชิกที่มาติดต่องานสหกรณ์

 100,000 

   -

6.  หมวดที่ปรึกษากฏหมาย

       และดำาเนินคดี

      6.1  ค่าดำาเนินคดี

     6.2 โครงการพัฒนา

            ความเข้มแข็งให้กับ

         สมาชิก

 50,000 

 30,000 

 65,000.00 

 28,000.00 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทนายความดำาเนินคดีฟ้องสมาชิก  ค่าหมายศาล   

และค่าใช้จ่ายติดตามหนี้

เพื่อใช้จ่ายในการดำาเนินการจัดประชุมสมาชิกเพื่อให้ความรู้กับสมาชิก

 80,000 

 30,000 

7. แผนพัฒนาบุคคลากร

      7.1  โครงการพัฒนา

           สมาชิก

      7.2 โครงการสร้างอุดม

           การสมาชิกใหม่

 900,000 

 

-   

 900,000.00 

 

- 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานตามโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์

เพื่อจัดประชุมสัมมนาสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่ ให้ทราบถึงอุดมการณ์ และหลักการ 

บริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

   

 900,000 

 

120,000 

      7.3  โครงการพัฒนา

            กรรมการผู้ตรวจ

            สอบกิจการ

            และเจ้าหน้าที่

 300,000 

 

 300,000.00 

 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานตามโครงการพัฒนาคณะกรรมการ    

คณะที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการ

 300,000 

 

10,545,915 8,604,078.72 8,541,215

หมายเหตุ 1. งบประมาณตามหมวดรายจ่ายที่ได้จัดทำาคำาขอตั้งงบประมาณปี 2558 เอาไว้ ให้เฉลี่ยได้ ในทุกหมวดรายการเว้นแต่หมวดเงินเดือน

  และหมวดค่าครุภัณฑ์

 2. งบประมาณตามหมวดรายจ่ายให้จ่ายตามที่จ่ายจริง
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4.5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่  21 ประจำาปี 2558

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ  ประจำาปี  2558

 ตามขอ้บังคบั หมวด 8 ขอ้ 72 คณะกรรมการดำาเนนิการใหท้ีป่ระชมุใหญเ่ลอืกตัง้สมาชกิเปน็กรรมการดำาเนนิการ 

คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบส่ีคน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งระหว่างกันเอง 

ข้ึนดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่งและหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง 

นอกนั้นเป็นกรรมการ

 ในปีนี้มีคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำานวน  7  คน      คือ

 กรรมการ

  เขต 1 จำานวน 6 คน

   1. นายชัยชนะ  ทองจรัส

   2. นายศุภชาติ  ชารีรักษ์

   3. นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์

   4. นายทักษิณ  ทักษิมา

   5. นายสิทธิชัย  โภคาทรัพย์

   6. นายวันประการณ์  กาญจันดา

    

 เขต 2 จำานวน 1 คน

 1. นางศิริพร  พิมพะนิตย์

 จงึเสนอท่ีประชมุใหญเ่ลอืกต้ังกรรมการดำาเนนิการแทนตำาแหนง่ทีว่า่ง   และเพื่อเปน็ไปตาม  พ.ร.บ.  สหกรณ ์  

ปี 2542 มาตรา 50 กำาหนดเลือกตั้งดังนี้  ตำาแหน่งกรรมการ 7 คน อยู่ในตำาแหน่งตามวาระ 2 ปี

 นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง ประธานกรรมการ ได้นำาเสนอ ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการ เขต 1   

และ คณะกรรมการ เขต 2 เพื่อให้สมาชิกได้ทำาการลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

 1. ตำาแหน่ง  กรรมการ  เขต  1  ดังนี้

   1) นายประวีณ  จำาเริญสาร หมายเลข  1

   2) นายสิทธิชัย  โภคาทรัพย์ หมายเลข  2

   3) นายทักษิณ  ทักษิมา หมายเลข  3

   4) นายวันประการณ์  กาญจันดา หมายเลข  4

   5) นายสัญชัย  ชัยศิริ หมายเลข  5

   6) นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล หมายเลข  6

   7) นายณรงค์  โคตรเพ็ง หมายเลข  8

   8) นายสุรพงษ์  จำาปาลา หมายเลข  9  
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 2. ตำาแหน่ง  กรรมการ  เขต  2  ดังนี้ 

   1) นายวีระชัย  แจ้งสูงเนิน หมายเลข  1

 เนื่องจากมีผู้สมัครตำาแหน่ง  คณะกรรมการดำาเนินการ  เขต  2  ตามจำานวนที่คณะกรรมการดำาเนินการ   

เขต 2  ได้หมดวาระลง   จึงขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2557  ขอความเห็นชอบในการดำารงตำาแหน่ง 

ในคณะกรรมการดำาเนินการ  เขต  2  

 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

............................................................................................................................................................................................



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
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SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
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SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



ประมวลภาพกิจกรรม



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
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SEMA KALASIN SAVING AND CREDIT COOPERRATIVE, LIMITED

โครงการพฒันาคณุภาพสมาชกิในองคก์รสหกรณอ์อมทรพัยเ์สมากาฬสนิธุ ์จำากดั ป ี2557

ระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด



รายงานกิจการประจำาปี 2557 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
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การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 วันที่ 26 เมษายน 2557

สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย

กีฬาสานสัมพันธ์ อ.น.ร. @ ม.ก.ส. @ สอ.สม.กส. 


