


นางสาวดวงกมล  ชลายนนาวิน
เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ



นางสาวบุษยมาศ หนูชม
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ

นางสาวธนิดา รัตนวิจิตร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2566



ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ประจ าปี 2566

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจ าปี 2566

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2566

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และก าหนดค่าตรวจสอบกิจการ
ประจ าปี 2566

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ต าแหน่งกรรมการ จ านวน 7 ท่าน
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เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ภายใต้ทุน เงินกู้บุคคลค้ า เงินกู้พิเศษ



สอ.สหภาพรัฐวิสาหกิจ กฟน.
30.38%

ชสอ.แห่งประเทศไทย
28.78%

เงินกู้
40.84%

ปี 2565

สอ.สหภาพรัฐวิสาหกิจ กฟน.
38.90%

ชสอ.แห่งประเทศไทย
34.09%

เงินกู้
24.62%

สลากออมทรัพย์ ธอส. 3 ปี
2.39%

ปี 2564



ระเบียบเงินกู้สหกรณ์

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
• ดอกเบ้ีย 6.5%
• ช าระไม่เกิน 12 งวด

กลุ่ม 1 กู้  100,000
กลุ่ม 2 กู้ 60,000
กลุ่ม 3 กู้ 30,000

กู้สามัญทุนเรือนหุ้น
• ดอกเบี้ย 6%
• ยอดเงินกู้ 90% ของหุ้นผู้กู้ (รออนุมัติ 95%)

กู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ าประกัน
• ดอกเบี้ย 7% (ช าระก่อนอายุครบ 60 ปี)
• ช าระไม่เกิน 120 งวด กลุ่ม 1 กู้ 1,000,000 บาท

กลุ่ม 2 กู้ 600,000 บาท
• ช าระไม่เกิน 60 งวด กลุ่ม 3 กู้ 30,000 บาท



กิจกรรมเพื่อสังคม บริจาคอาหารและสิ่งของ
ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ  าซ้อน

จ.เพชรบุรี

มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือสมาชิกช่วง COVID-19
• งดหรือลดค่าหุ้นสะสมเป็นการชั่วคราว
• งดเก็บเงินต้นของเงินกู้ทุกประเภท

ระยะเวลา 3 เดือน
• ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก

โครงการเงินกู้ส าหรับสมาชิก
• กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
• กู้สามัญภายใต้ทุนเรือนหุ้นของตน
• กู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ าประกัน

โครงการเงินกู้กรณีพิเศษ 2565 (36 งวด)
• เพื่อช่วยเหลือสมาชิกลดภาระหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
• เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีสภาพคล่อง

ให้การด ารงชีวิตที่ดีขึ้น
• เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียน

หรือเงินส ารองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินในช่วง
ที่มีการแพร่ระบาด COVID-19

กิจกรรมส่งเสริมการออม

โครงการเงินกู้พิเศษของขวัญปีใหม่ 2566 (36 งวด)
• เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีสภาพคล่อง

ให้การด ารงชีวิตที่ดีขึ้น
• เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินส ารอง

ไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวน





ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565



ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และก าหนดค่าตรวจสอบกิจการ
ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564





วาระที่ 3.1 ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565

วาระที่ 3.2 ด้านการจัดท าระเบียบของสหกรณ์

วาระที่ 3.3 ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ

วาระที่ 3.4 มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก



ด้านสมาชิกภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หญิง 67%

ชาย 33%



ด้านการถือหุ้นของสมาชิกสหกรณ์

เพิ่มขึ้น 2,081,610 บาท หรือ ร้อยละ 2.87





ด้านการบริหารงาน

ก าไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 24,615.27 บาท
หรือ ร้อยละ 1.13





ด้านการให้บริการสินเชื่อ



ด้านการรับฝากเงิน



ด้านการเปิดเผยผลประโยชน์และหรือค่าตอบแทนกรรมการ



ด้านการเปิดเผยผลประโยชน์และหรือค่าตอบแทนกรรมการ





ด้านการจัดท าระเบียบของสหกรณ์







ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ



มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก







วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ



ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ



ผลการตรวจสอบ: ด้านการบริหารงานทั่วไป

ผลการตรวจสอบ: ด้านการเงินและบัญชี



ผลการตรวจสอบ: ด้านสินเชื่อ

ผลการตรวจสอบ: ด้านการลงทุน



ผลการตรวจสอบ: ด้านเงินรับฝาก

ผลการตรวจสอบ: ด้านทุน



การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง





งบแสดงฐานะการเงิน



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



งบก าไรขาดทุน



งบกระแสเงินสด











แผนบริหารทั่วไป

แผนงานจัดหาทุน

แผนบริการให้เงินกู้แก่สมาชิก

แผนบริการรับฝากเงิน แผนงานบริหารพัฒนาระบบงาน

แผนงานบริหารงานพัฒนาฯ

แผนงานประชาสัมพันธ์

แผนงานสวัสดิการ



แผนบริหารทั่วไป



แผนงานจัดหาทุน



แผนบริการให้เงินกู้แก่สมาชิก



แผนบริการรับฝากเงิน



แผนงานสวัสดิการ



แผนงานประชาสัมพันธ์



แผนงานบริหารงานพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก



แผนงานบริหารพัฒนาระบบงานสหกรณ์



งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566



งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566



งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566



ประมาณการรายรับ ประจ าปี 2566



ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2566



ประมาณการรายรับ สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย











บจก.เอ็น.จ.ีคอนซัลแตนท์
โดย นางสาวสุรางค์  ฉายสกุลวงศ์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7261

ค่าธรรมเนียมรายปี 38,000 บาท
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอค ายืนยันยอด

และการสอบทานหนี 

ส านักงานจิตรรุ่งเรืองการบัญชี
ธุรกิจและกฎหมาย

โดย นายจารึก  โรจนวงศ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7467

1 2

ค่าธรรมเนียมรายปี 60,000 บาท
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอค ายืนยันยอด

และการสอบทานหนี 



ผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ประจ าปี 2566



ต าแหน่งกรรมการ จ านวน 7 ท่าน





นางสาวฐิติพร
โพธิวรรณ

คะแนน ล าดับที่

นางสาวจารุณี
ชัยกิตติภูมิ

คะแนน ล าดับที่

นางสาวพรใจ
แก้วสุข

คะแนน ล าดับที่

นางสาววนิดา
สุขประเสริฐ

คะแนน ล าดับที่

นายครรชิต
อนุกูล

คะแนน ล าดับที่

นางสาวศุจิรัตน์
ประกอบกิจ

คะแนน ล าดับที่

นายอมรินทร์
ธนารักษ์

คะแนน ล าดับที่

ผศ.สรศักดิ์
มั่นศิลป์

คะแนน ล าดับที่

นางสาวอลิศ
พันธ์พรสม

คะแนน ล าดับที่

นายทรงเกียรติ
ระลึกมูล

คะแนน ล าดับที่

นางสาวยุพาพิน
พรไชยะ

คะแนน ล าดับที่

นางจารุวรรณ
เซ็งแซ่

คะแนน ล าดับที่

ผศ.วารี
ศรีสุรพล

คะแนน ล าดับที่

นายไพศาล
คงสถิตสถาพร

คะแนน ล าดับที่





อันดับที่ 1 ………………………………………………………………………………………………………

อันดับที่ 2 ………………………………………………………………………………………………………

อันดับที่ 3 ………………………………………………………………………………………………………

อันดับที่ 4 (ส ารอง) .…………………………………………………………………………………………

















































ขอบคุณครับ


