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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 รายช่ือกรรมการด าเนินการชุดที่ 12 
  1. แพทย์หญิงศีระษา  แซ่เนี้ยว  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุปรียา  สนธ ิ   รองประธานกรรมการ 1 
  3. นายนัยชน  พูลภักดี   รองประธานกรรมการ 2  
  4. นางสาวชุติมณฑน์  พุ่มฉัตร  กรรมการและเหรัญญิก 
  5. นางยิ่งรัก  วงษ์ชื่น    กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวอรทัย  รสเครือ  กรรมการ 
  7. นางรัตติยา  อ าลอย   กรรมการ 
  8. นางวันเพ็ญ  เหลืองนฤทัย  กรรมการ 
  9. นางสาวจันทร์พิมพ์ จันทร์ประเสริฐ กรรมการ 
  10. นางสาวนัสจกร  วงศ์ศิริรัตน์  กรรมการ 
  11. นายววิัฒน์  โชติกิตติพงศ์  กรรมการ 
  12. นายกิตติชัย อัครกิจภูมิสกุล  กรรมการ 
  13. นางสาวพัชรา  มานิช   กรรมการ 
  14. นางสาวขวัญชนก  มณฑา  กรรมการ 
 1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 
  1. แพทย์หญิงอภิรดี  โชติกิตติพงศ์  ผู้จัดการ 
  2. นางสาวกฤตยา  โต๊ะนาค  เจ้าหน้าที่บัญชี   
  3. นางสาวกัลยา ช่วยเพื่อน  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
  4. นางสาวพรธีรา  ปรีเปรม    เจ้าหน้าที่การเงิน 
 1.3 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  1. นางสาวกาญจนา ใหญ่โต  
  2. นางสาวสมปอง หมั่นคิด 
 1.4 ที่ปรึกษาสหกรณ์ 
  1. นายแพทย์นิรันดร์  จันทร์ตระกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
  2. ภญ.อรอนงค์  หงษ์ชุมแพ  ที่ปรึกษาด้านการจัดการสหกรณ์ 
  3. นายพรรธ์เทพ  แตงอ่อน  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

3.1 สมาชิกเข้าใหม่ – ลาออก ประจ าปี 2563 
  

ล าดับ เดือน 
สมาชิก 

เข้าใหม่ ลาออก 
1 ธันวาคม 2562 - 18 
2 มกราคม 2563 - 14 
3 กุมภาพันธ์ 2563 2 22 
4 มีนาคม 2563 - 9 
5 เมษายน 2563 5 15 
6 พฤษภาคม 2563 5 5 
7 มิถุนายน 2563 7 5 
8 กรกฎาคม 2563 6 6 
9 สิงหาคม 2563 2 5 
10 กันยายน 2563 4 3 
11 ตุลาคม 2563 5 3 
12 พฤศจิกายน 2563 4 2 

รวม 40 107 
        
  

มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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3.2 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ   
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 มติที่ประชุม : .................................................................................................................................. 
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3.3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563   
 3.3.1 ผลการด าเนินงานและงบประมาณ ประจ าปี 2563 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด ขอเสนอผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด  
แผนการด าเนนิงานและงบประมาณประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

รายการ หน่วย  ผลงานปี 2563  

1. การรับสมาชิก   
  1.1 รับสมาชิกเพ่ิม ราย                   40  
2. การระดมทุน   
  2.1 สมาชิกถือหุ้นเพ่ิม บาท    16,123,570.00  
  2.2 เงินรับฝากออมทรัพย์ บาท      6,898,021.80  
  2.3 เงินรับฝากพิเศษ 24 เดือน        1,306,000.00  
3. การด าเนินธุรกิจสินเชื่อ   
   ให้เงินกู้แก่สมาชิก บาท    72,600,000.00  
  - กู้ฉุกเฉิน บาท      3,662,000.00  
  - กู้สามัญ บาท    68,938,000.00  
  - กู้พิเศษ บาท        250,000.00  
  3.1 รายได้     
     3.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ฉุกเฉิน บาท        121,977.76  
     3.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้สามัญ บาท    13,363,730.03  
     3.1.3 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้พิเศษ บาท      1,059,735.77  
     3.1.4 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร บาท           5,238.52  
     3.1.5 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บาท           2,000.00  
     3.1.6 รายได้อ่ืนๆ บาท           1,640.28  
     3.1.7 เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ บาท          19,849.73  
     3.1.8 เงินเฉลี่ยคืนจากชุมนุมสหกรณ์ บาท           5,394.27  

รวมรายได้ บาท   14,579,566.36  
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  3.2 ค่าใช้จ่าย   
     3.2.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ บาท          14,423.00  
     3.2.2 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บาท        105,500.00  
     3.2.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร บาท           5,607.00  
     3.2.4 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ บาท      1,805,548.81  
     3.2.5 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก บาท      2,606,108.17  
     3.2.6 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ บาท          63,500.00  
     3.2.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ บาท          20,000.00  
     3.2.8 ค่ารับรอง บาท          57,654.75  
     3.2.9 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บาท           1,836.09  
     3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง บาท           1,045.00  
     3.2.11 เงินเดือน บาท        522,000.00  
     3.2.12 ค่าเครื่องแบบ บาท           4,200.00  
     3.2.13 ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมใหญ่ บาท        372,298.92  
     3.2.14 ค่าใช้จ่ายในการอบรม บาท          58,818.00  
     3.2.15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บาท           9,872.00  
     3.2.16 ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง บาท          25,005.00  
     3.2.17 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน บาท             689.92  
     3.2.18 ค่าน้ ามันรถ บาท          21,700.00  
     3.2.19 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้ส านักงาน บาท          47,594.18  
     3.2.20 ค่าตอบแทนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ บาท          10,000.00  
     3.2.21 ค่าท าความสะอาด บาท          17,100.00  
     3.2.22 ค่าตอบแทนนอกเวลา บาท        134,250.00  
     3.2.23 ค่าของใช้ส านักงาน บาท          25,294.00  
     3.2.24 ค่าเบี้ยเลี้ยง บาท           3,560.00  
     3.2.25 ค่าโทรศัพท์ บาท           5,800.00  
     3.2.26 ค่าเช่าส านักงาน บาท        180,000.00  
     3.2.27 ค่าสาธารณูปโภค บาท           4,587.92  
     3.2.28 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน บาท          47,785.27  
     3.2.29 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ บาท        105,895.23  
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     3.2.30 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ บาท         (42,213.00) 
     3.2.31 หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ บาท         (38,363.25) 

รวมรายจ่าย      6,197,097.01  
ประมาณการก าไรสุทธิ    8,382,469.35  

 
มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 

 
 
 3.3.2  จ านวนสินทรัพย์แยกรายปี 2552-2563 

 
 

 
 

 
มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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 3.3.3 จ านวนทุนเรือนหุ้นแยกรายปี 2552-2563 
 

 
มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
 
 
3.3.4 รายได้ แยกรายปี  2552 - 2563 

 
 มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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3.3.5 ก าไรสุทธิ แยกรายปี  2552 – 2563 
 

 

 
 
 

มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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3.4 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้จัดการ ประจ าปี 2563 
กฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด      

พ.ศ. 2564 ในการประชุมใหญ่ นอกจากเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นปกติแล้วสหกรณ์ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา
ของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นบุคคลใน
รายงานประจ าปี  

 
คณะกรรมการด าเนินการ 
 1. ค้ าประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 

2. ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาท
ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
 3. พิจารณาด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 4. จัดให้มีและดแูลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 
คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
 2. ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3. ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและ
ปลอดภัยและพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
 4. เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานสหกรณ์ 
 5. ควบคุมดูแลการจัดท างบดุล รวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงาน
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 6. พิจารณาการจัดสรรก าไรสิทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
 7. ท านิติกรรมต่างๆเก่ียวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกกรมการด าเนินการมอบหมาย 
คณะกรรมการเงินกู้ 
 1. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความหมายมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 2. ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็นว่า
หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนตีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3. ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้ไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
 4. สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือ
สอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  
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ล าดบั ด ารงต าแหน่ง โบนัส ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน รวมเปน็เงิน

1 นางสาวศีระษา แซ่เนีย้ว ประธานกรรมการ 66,383.57         3,600.00             69,983.57         
2 นางสาวสุปรียา สนธิ รองประธานกรรมการ 50,514.81         7,600.00             58,114.81         
3 นายนัยชน พูลภกัดี รองประธานกรรมการ 44,756.15         3,300.00             48,056.15         
4 นางสาวชุติมณฑน์ พุ่มฉัตร เหรัญญกิ 48,518.74         8,500.00             57,018.74         
5 นางสาวอรทัย รสเครือ บญัชี 41,762.05         2,400.00             44,162.05         
6 นางย่ิงรัก วงษ์ชืน่ เลขานุการ 44,756.15         3,300.00             48,056.15         
7 นางสาววันเพ็ญ เหลืองนฤทัย กรรมการด าเนินงาน 37,410.61         7,500.00             44,910.61         
8 นางรัตติยา อ าลอย กรรมการด าเนินงาน 35,414.54         4,400.00             39,814.54         
9 นางสาวนัสจกร วงศ์ศิริรัตน์ กรรมการด าเนินงาน 29,655.88         2,100.00             31,755.88         
10 นายกติติชัย อคัรกจิภมูิสกลุ กรรมการด าเนินงาน 39,406.68         9,100.00             48,506.68         
11 นางสาวจันทร์พิมพ์ จันทร์ประเสริฐ กรรมการด าเนินงาน 33,648.02         3,300.00             36,948.02         
12 นายวิวัฒน์ โชติกติติพงศ์ กรรมการด าเนินงาน          35,644.09              3,900.00 39,544.09         
13 นางสาวพัชรา มานิช กรรมการด าเนินงาน 33,648.02         3,300.00             36,948.02         
14 นางสาวขวัญชนก มณฑา กรรมการด าเนินงาน 33,648.02         3,300.00             36,948.02         
15 นางสาวอภริดี โชติกติติพงศ์ ผู้จัดการ 59,582.67         3,600.00             63,182.67         
16 นายแพทย์นิรันดร์  จันทร์ตระกลู ท่ีปรึกษากติติมศักด์ิ 5,000.00          
17  ภญ.อรอนงค์  หงษ์ชุมแพ ท่ีปรึกษาด้านการจัดการสหกรณ์ 20,000.00        
18 นายพรรธ์เทพ  แตงออ่น ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 20,000.00        

634,750.00        69,200.00           45,000.00        703,950.00       

ชือ่-สกุล

รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้จัดการ และทีป่รึกษา ประจ าป ี2563

รวมทัง้สิ้น
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2563 
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มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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ล าดับที่ จัดสรรตามกฎหมาย จ านวนเงิน/บาท อตัราการจัดสรร (%) จ านวนเงิน/บาท อตัราการจัดสรร (%)
1 ทุนส ารอง (ไมน่้อยกวา่ 10% ของก าไรสุทธิ) 1,071,219.56         12.20 733,546.82            10.13                                 

2 เงินบ ารุงสนันิบาต (1 % ของก าไรสุทธิแต่ไมเ่กิน 30,000 บาท) 30,000.00              0.36 30,000.00              0.41                                   

3 ทุนสาธารณประโยชน์ (ไมเ่กิน 10 % ของก าไรสุทธิ) 30,000.00              0.36 20,000.00              0.28                                   

4 เงินปันผล (คิด 5.25% ของทุนเรือนหุ้น) 4,489,613.98         53.47                                 4,364,939.75         60.28                                 

5 เงินเฉล่ียคืน (คิด 12% ของดอกเบ้ีย) 1,677,535.81         20.67 1,307,038.75         18.05                                 

6 โบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี (ไมเ่กิน 10 % ของก าไรสุทธิ) 700,000.00            8.35 700,000.00            9.67                                   

7 ทุนการศึกษา (ไมเ่กิน 10 % ของก าไรสุทธิ) 79,600.00              0.95 80,000.00              1.10                                   

8 กองทุนสวสัดิการบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 154,500.00            1.84

9 กองทุนสวสัดิการสมาชิก (ไมเ่กิน 10 % ของก าไรสุทธิ) 50,000.00              0.60 6,000.00                 0.08                                   

10 กองทุนในการอบรม 100,000.00            1.19

8,382,469.35         100.00 7,241,525.32         100.00                              รวม

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากดั

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563

ปีบัญชี 2563

ปันผล 5.25% เฉลี่ยคืน 12%

ปีบัญชี 2562

ปันผล 5% เฉลี่ยคืน 9%

4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563   
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หน่วย ผลงานป ี2562 ผลงานป ี2563 แผนงานป ี2564 ผลงานป ี2564

1.1 รับสมาชิกเพิม่ ราย 46                35                           100                11.00             

2.1 สมาชิกถือหุน้เพิม่ บาท 16,535,440.00  13,979,180.00             15,000,000.00   1,971,430.00    

2.2 เงินรับฝากออมทรัพย์ บาท 6,330,489.50              5,000,000.00    392,988.23      

2.3 เงินรับฝากพเิศษ 24 เดือน 2,346,000.00   1,227,000.00              2,000,000.00    156,000.00      

2.4 เงินรับฝากพเิศษ บาท 4,000,000.00              10,000,000.00   -                

 ใหเ้งินกู้แก่สมาชิก บาท 91,616,900.00  66,975,000.00             114,000,000.00 

- กูฉุ้กเฉิน บาท 5,225,900.00   3,369,000.00              4,000,000.00    575,000.00      

- กูส้ามญั บาท 86,391,000.00  63,606,000.00             70,000,000.00   13,147,000.00  

- กูพ้เิศษ บาท 40,000,000.00   12,814,000.00  

3.1 รายได้

   3.1.1 ดอกเบืย้รับเงินให้กูฉุ้กเฉิน บาท 150,191.70      121,977.76                150,000.00      16,668.56        

   3.1.2 ดอกเบืย้รับเงินให้กูส้ามญั บาท 13,800,636.68  13,363,730.03             14,000,000.00   2,185,211.44    

   3.1.3 ดอกเบืย้รับเงินให้กูพ้เิศษ บาท 1,153,367.00   1,059,735.77              2,800,000.00    206,941.08      

   3.1.4 ดอกเบืย้รับเงินฝากธนาคาร บาท 13,131.23       5,238.52                    10,000.00        2,243.80         

   3.1.5 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บาท 2,850.00         2,000.00                    5,000.00          800.00           

   3.1.6 รายได้อืน่ๆ บาท 377.73           1,640.28                    10,000.00        

   3.1.7 เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ บาท 19,795.50       19,849.73                  25,000.00        

   3.1.8 เงินเฉล่ียคืนจากชุมนุมสหกรณ์ บาท 12,499.28       5,394.27                    -                

บาท 15,152,849.12 14,579,566.36            17,000,000.00  2,411,864.88    

2. การระดมทนุ

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลหวัหนิ จ ากัด

แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าป ี2564

ประจ าเดอืนมกราคม 2564

รายการ

1. การรับสมาชิก

3. การด าเนินธุรกิจสนิเชื่อ

รวมรายได้

 4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564     
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หน่วย ผลงานป ี2562 ผลงานป ี2563 แผนงานป ี2564 ผลงานป ี2564

บาท 15,152,849.12 14,579,566.36            17,000,000.00  2,411,864.88    

   3.2.1 ค่าเคร่ิองเขียนแบบพมิพ์ บาท 25,400.00       14,423.00                  25,000.00        7,569.00         

   3.2.2 ค่าดูแลรักษาโปรแกรม บาท 15,000.00       30,000.00                  30,000.00        

   3.2.3 ค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ บาท 123,288.00      75,500.00                  30,000.00        

   3.2.4 ค่าธรรมเนียมธนาคาร บาท 5,309.00         5,607.00                    6,000.00          1,456.00         

   3.2.5 ดอกเบืย้จ่าย บาท 1,773,737.68   1,805,548.81              2,000,000.00    171,213.39      

   3.2.6 ดอกเบืย้จ่ายเงินรับฝาก บาท 3,091,747.90   2,606,108.17              2,500,000.00    52,446.47        

   3.2.7 ค่าเบืย้ประชุมกรรมการ บาท 73,900.00       63,500.00                  70,000.00        15,800.00        

   3.2.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการ บาท 34,000.00       20,000.00                  90,000.00        3,500.00         

   3.2.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ บาท 21,000.00       

   3.2.10 ค่าอปุกรณ์ส านักงาน บาท -                

   3.2.11 ค่าเคร่ืองใช้ส านักงาน บาท 32,199.00                  30,000.00        22,500.00        

   3.2.12 ค่ารับรอง บาท 120,997.13      57,654.75                  50,000.00        11,785.50        

   3.2.13 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ บาท 1,098.35         1,836.09                    3,000.00          666.53           

   3.2.14 ค่าวสัดส้ินเปลือง บาท 1,045.00                    2,000.00          303.00           

   3.2.15 ค่าตอบแทนทีป่รึกษา บาท 120,000.00      

   3.2.16 เงินเดือน บาท 586,750.00      522,000.00                600,000.00      87,000.00        

   3.2.17 ค่าอบรมผู้ตรวจสอบกจิการ บาท -               

   3.2.18 ค่าเคร่ืองแบบ บาท 12,600.00       4,200.00                    15,000.00        

   3.2.19 ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมใหญ่ บาท 513,477.00      372,298.92                400,000.00      

   3.2.20 ค่าใช้จ่ายในการอบรม บาท 5,860.00         58,818.00                  

   3.2.21 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บาท 2,350.00         9,872.00                    

   3.2.22 ประกนัสังคมส่วนของนายจ้าง บาท 22,800.00       25,005.00                  30,000.00        3,360.00         

   3.2.23 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน บาท 999.39           689.92                      1,500.00          640.00           

   3.2.24 ค่าน้ ามนัรถ บาท 29,400.00       21,700.00                  30,000.00        5,400.00         

   3.2.25 ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใช้ส านักงาน บาท 41,287.03       47,594.18                  50,000.00        

   3.2.26 ค่าตอบแทนหน่วยงาน บาท 10,000.00                  7,000.00          

   3.2.27 ค่าซ่อมแซม บาท 8,790.00         5,000.00          400.00           

   3.2.28 ค่าท าความสะอาด บาท 15,750.00       17,100.00                  20,000.00        1,800.00         

   3.2.29 ค่าเส่ือมราคา-อปุกรณ์ส านักงาน บาท

   3.2.30 ค่าตอบแทนนอกเวลา บาท 284,075.00      134,250.00                150,000.00      50,175.01        

   3.2.31 ค่าของใช้ส านักงาน บาท 64,381.68       25,294.00                  40,000.00        12,407.00        

   3.2.32 ค่าเบีย้เล้ียง บาท 3,560.00                    10,000.00        900.00           

   3.2.33 ค่าโทรศัพท์ บาท 1,050.00         5,800.00                    12,000.00        500.00           

   3.2.34 ค่าเช่าส านักงาน บาท 180,000.00      180,000.00                180,000.00      30,000.00        

   3.2.35 ค่าสาธารณูปโภค บาท 4,566.46         4,587.92                    6,000.00          

   3.2.35 ค่าตรวจสอบบัญชี บาท 50,000.00        

   3.2.35 ค่าใช้จ่ายในการฟอ้งร้องคดี บาท 300,000.00      

   3.2.36 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กูฉุ้กเฉิน บาท 17,910.08       47,785.27                  10,000.00        

   3.2.37 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กูส้ามญั บาท 632,003.37      105,895.23                400,000.00      

   3.2.38 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กูพ้เิศษ บาท 164,860.55      (42,213.00)                  150,000.00      

   3.2.39 หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบีย้เงินให้กูค้้างรับ บาท 36,935.18       (38,363.25)                  40,000.00        

7,911,323.80   6,229,296.01              7,462,500.00    479,821.90      

7,241,525.32   8,350,270.35              9,537,500.00    1,932,042.98   

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลหวัหนิ จ ากัด

แผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าป ี2564

ประจ าเดอืนมกราคม 2564

รายการ

รวมรายได้

3.2 ค่าใช้จา่ย

รวมรายจา่ย

ประมาณการก าไรสทุธิ
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4.4 พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2564 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด  ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุม
ใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงิน
ซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ   ที่ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
วงเงิน ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการกู้ยืม เงินเพ่ือน ามาใช้ใน
การบริหารงานสหกรณ์ฯ เมื่อคราวจ าเป็น  
  ในปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน จ านวน  145,000,000 บาท     
(หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 จึ งขอ เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่  เ พ่ื อ พิจารณาก าหนดวง เงิ นกู้ ยื มหรื อค้ าประกันประจ าปี  2564                 
จ านวน 147,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)   
 
 มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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4.5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 13 ประจ าปี 2564 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 55 ก าหนดไว้ว่าให้สหกรณ์ฯ มีคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีก สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ 
ส านักงานสหกรณ์ฯ 
 และในข้อบังคับข้อ 57 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็น
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรือยู่นานที่สุดออกจาก
ต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
 กรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
วาระที่ 1 วาระที่ 2 

ปี 1 ปี 2 ปี 1 ปี 2 
1 นางสาวศีระษา แซ่เนี้ยว ประธานกรรมการ       √ 
2 นายวิวัฒน์ โชติกิตติพงศ ์ กรรมการ       √ 
3 นางสาวสุปรยีา สนธ ิ กรรมการ     √   

4 นางยิ่งรัก วงษ์ช่ืน กรรมการ     √   

5 นางสาวชุติมณฑน ์ พุ่มฉัตร กรรมการ     √   

6 นายพลพรรธน ์ อยู่สวัสดิ ์ กรรมการ   √     

7 นางสาวนัสจกร วงศ์ศิริรัตน ์ กรรมการ   √     

8 นางสาวจันทร์พิมพ ์ จันทร์ประเสริฐ กรรมการ   √     

9 นายกิตติชัย อัครกิจภูมสิกุล กรรมการ   √     

10 นางสาวพัชรา มานิช กรรมการ   √     

11 นางสาวขวัญชนก มณฑา  กรรมการ   √     

12 นายนัยชน พูลภักด ี กรรมการ √       

13 นางรัตติยา อ าลอย กรรมการ √       

14 นางสาวอรทัย รสเครือ กรรมการ √       

15 นางสาววันเพ็ญ เหลืองนฤทัย กรรมการ √       

ในปี 2563 มีคณะกรรมการ หมดวาระ รวม 8 ท่าน โดยล าดับที่ 1-2 ครบ 2 วาระแล้ว ตามระเบียบต้อง
เว้น 1 ปี และล าดับที่ 6-11 สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้อีก 1 วาระ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการ รวม 8 ท่าน 

 
 มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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4.6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด ข้อ 85 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์เป็นผู้สอบกิจการของ สหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวน สามคน 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได ้
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด ข้อ 86 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้
ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 
 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด ประจ าปี 2563 คือ นางสาวกาญจนา 
ใหญ่โต และนางสมปอง หมั่นคิด ส าหรับปี 2564 นี้ ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

มติที่ประชุม : ................................................................................................................................................. 
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4.7 เรื่องพิจารณาการคัดเลอืกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญช ี  
 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนในการด าเนินการสหกรณ์ฯ   215,736,395.14 บาท มีระบบ
บริหารงานที่ดี และเพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ฯ จึงได้เปิดรับผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนและรับรองโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี
ผู้ยื่นเสนอบริการขอสอบบัญชีสหกรณ์ฯ จ านวน 2 ราย ขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 จ้างผู้สอบบัญชี
ตามข้อมูลเปรียบเทียบขอสังเขป ดังนี้ 

ข้อเสนอบริการการบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง เสนอราคา การเข้าปฏิบัติงานและประสบการณ์ 
1 นางสาวนิ่มนวล      

ดวงโต 
ผู้ช านาญงานตรวจสอบ 
บัญชีสหกรณ์               
เลขประจ าตัว 20439 

40,000.00 การเข้าปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
- ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง พร้อมผู้ช่วย
ไม่น้อยกว่า 2-3 คน 
- รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบญัชีประจ าปี ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกครั้งตามทีส่หกรณ์รอ้งขอ 
ผลงานสอบบญัช ี
- สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเนีย่น 

2 นางสาวสุวณีา           
จงเจริญพรชัย 

ผู้ช านาญงานตรวจสอบ 
บัญชีสหกรณ์               
เลขประจ าตัว 20457 

45,000.00 การเข้าปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
- ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง พร้อมผู้ช่วย
ไม่น้อยกว่า 2 คน ครั้งละ 2-3 วันท าการ 
- รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบญัชีประจ าปี ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกครั้งตามทีส่หกรณ์รอ้งขอ 
ผลงานสอบบญัช ี
- สอบบัญชสีหกรณ์ออมทรัพย ์

 

มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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4.8 เรื่องพิจารณาขยายอายุผู้จัดการสหกรณ์ ถึง 70 ปี 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด  ข้อ 75 การจ้างและแต่งผู้จัดการ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) 
(3) (4) ในการจ้างผู้จัดการต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มี
หลักประกันให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
 ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดังก าหนดไว้ในข้อ 77 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก 
การแต่งตั้งหรือจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 
 ข้อ 78 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุผลอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการหรือละเว้น

การท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ผู้จัดการสหกรณ ์

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 12 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม         
พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
ข้อ 78 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด ใน 
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง ขอแก้ไขเป็น อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ หรือครบก าหนด
ตามสัญญาจ้าง 

 
 มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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4.9 เรื่องพิจารณาข้าราชการบ านาญที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  
 ตามข้อ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้ คือ  

(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะ
ครบถ้วนแล้ว  

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงทะเบียนสมาชิกและได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 32  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นขอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

ก.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า สังกัดโรงพยาบาลหัวหิน หรือ 
ข.เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์นี้ หรือ 
ค.เป็นพนักงานราชการของโรงพยาบาลหัวหิน หรือ  
ง.เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับค่าจ้างจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลหัวหิน หรือ 
จ.เป็นลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นเงินส่วนแบ่งรายได้การให้บริการจากโรงพยาบาลหัวหิน 
ฉ.เป็นลูกจ้างของมูลนิธิเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลหัวหิน 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม 

 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 12 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์        
พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
ข้อ 32 (2) เพ่ิม ช.เป็นข้าราชการบ านาญที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
 
 มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 

 
4.10 เรื่องพิจารณาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ขอตัดเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
 สมาชิกที่ยังไม่มารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2558 สหกรณ์ประกาศที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด และประกาศผ่านทางเว็บไซต์สหกรณฯ แจ้งสมาชิกรับทราบเพ่ือติดต่อขอรับเงิน ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2564 หากสมาชิกยังไม่มารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ตามระยะเวลาที่ก าหนด ขอมติที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ว่าด้วยจ านวนเงินดังกล่าว ขอตัดเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด 
 
 มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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4.11 เรื่องพิจารณาลูกหนี้ฉุกเฉิน ที่ตั้งค่าเผื่อไว้ขอตัดออกบัญชีของสหกรณ์ฯ  
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนของโปรแกรมเก่าของสหกรณ์ฯ เรายืนยันการตรวจความถูกต้องโดยผู้

ตรวจสอบบัญชี เอกสาร และได้รับการยืนยันยอดที่ถูกต้องจากสมาชิกแล้ว จึงขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2563 ตัดออกจากบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด 
 

 มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 เรื่องแจกทุนการศึกษาบุตร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด ได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในปี 2563 สมาชิกยืน
ทุนการศึกษาบุตร จ านวน 110  ทุน โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ทุนการศึกษา ปี 2563 
ระดับชั้น ทุนละ (บาท) จ านวน (ทนุ) รวมเป็นเงิน 
อนุบาล 600 17 10,200 

ประถมศึกษา 700 50 35,000 
มัธยมศึกษา 800 38 30,400 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 800 5 4,000 
รวม 110 79,600 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด จะด าเนินการโอนเงินทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี 2563 
มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 

 
5.2 เรื่องจับฉลากรางวัล  124 รางวัล  เป็นเงิน 100,000 บาท โดยแบ่งเป็น 

  รางวัลที่    1 จ านวน  3,000    บาท  จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลที่    2 จ านวน  2,000    บาท จ านวน 2 รางวัล 
  รางวัลที่    3 จ านวน  1,500    บาท จ านวน 5 รางวัล 

รางวัลที่    4 จ านวน  1,000    บาท จ านวน 55 รางวัล 
รางวัลที่    5 จ านวน    500    บาท จ านวน 61 รางวัล 

 
มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. .................... 
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ตัวอย่างการคิดค านวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

สูตรการค านวณเงินปันผล 
เงินปันผล = เงินค่าหุ้น x อัตราเงินปันผล/100 x ระยะเวลา (เดือน)/12 

 
**ตามข้อบังคับสหกรณ์หน้า 8 ข้อ 28 การจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี (1) วรรคสอง ในการค านวณเงินปันผล
ตามหุ้น ให้ถือว่าการช าระหุ้นทุกกรณีที่สมาชิกได้ช าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนมีระยะเวลาส าหรับ
ค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปัน

ผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป** 
 

ตัวอย่าง นาย ก มีหุ้นยกมาจาก  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  จ านวน 100,000.00 บาท ในระหว่างปี 2563 ช าระค่า
หุ้นแต่ละเดือน ๆ ละ 1,000 บาท    ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จะมีหุ้นทั้งสิ้น 22,000.00 บาท สหกรณ์ฯ ให้เงิน

ปันผลในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี มีวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 

เดือน การค านวณ ปันผล 
ธันวาคม 2562 1,000 x (11/12) x 5.25% /100 48.125 
มกราคม 2563 1,000 x (10/12) x 5.25% /100 43.75 

กุมภาพันธ์ 2563 1,000 x (9/12) x 5.25% /100 39.375 
มีนาคม 2563 1,000 x (8/12) x 5.25% /100 35.00 
เมษายน 2362 1,000 x (7/12) x 5.25% /100 30.625 

พฤษภาคม 2563 1,000 x (6/12) x 5.25% /100 26.25 
มิถุนายน 2563 1,000 x (5/12) x 5.25% /100 21.875 
กรกฎาคม 2563 1,000 x (4/12) x 5.25% /100 17.50 
สิงหาคม 2563 1,000 x (3/12) x 5.25% /100 13.125 
กันยายน 2563 1,000 x (2/12) x 5.25% /100 8.75 
ตุลาคม 2563 1,000 x (1/12) x 5.25% /100 4.375 

 
 
 
** ถ้าสมาชิกช าระทุนเรือนหุ้นภายในวันที่ 5 จะน ามาคิดในเดือนนั้น 
ยอดยกมาของปี 2562                        ได้เงินปันผล     5,250.00 บาท 
ยอดรวมระหว่างปี 2563                    ได้เงินปันผล        288.75 บาท 
(ธ.ค. 62 – ต.ค. 63) รวมปี 2563        ได้เงินปันผล   5,538.75 บาท 
วิธีการค านวณเงินเฉลี่ยคืน 
สูตรการค านวณเงินเฉลี่ยคืน = ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ช าระท้ังปี x อัตราเฉลี่ยคืน / 100 
 
**ตามข้อบังคับสหกรณ์หน้า 8 ข้อ 28 การจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี (2) เป็นเงินเฉลีย่คืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
ธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี ตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดช าระ
หนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น** 
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ตัวอย่าง วันที่ 31 มกราคม 2563 นาย ก ได้กู้เงินกู้สามัญ จ านวน 1,000,000.00 บาท  ต่อมาวันที่ 31 พฤษภาคม 
2563 นาย ก ได้กู้เงินกู้พิเศษ   จ านวน 200,000.00  บาท ต่อมาวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้กู้เงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน 
30,000.00 บาท ซึ่งนาย ก ได้ช าระดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน ทั้งปี 2563 เป็นเงิน 
80,000.00 บาท สหกรณ์ฯ ก าหนดให้มีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราร้อยละ 12 จะค านวณ
เงินเฉลี่ยคืนได้ดังนี้ 
 

80,000 x 12 /100 = 9,600.00 บาท 
 
** สรุป นาย ก ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนปี 2563 (5,538.75 + 9,600.00) เป็นเงิน 15,138.75 บาท 

 


