“...ร่วมกันก็หมายความว่าสมาชิกในแต่ละสหกรณ์จะต้องเพาะ
ความสามัคคีกัน ความเข้าใจอันดีซง่ึ กันและกัน และสหกรณ์ตา่ งๆ ก็
จะต้องพยายามทีจ่ ะอุดหนุน ส่งเสริมกัน แลกเปลีย่ นความคิดกัน เพือ่
ประโยชน์ของแต่ละคน มิใช่เพือ่ ประโยชน์ของคำ�ว่า สหกรณ์เท่านัน้ ...”
พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒

สารจากประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ทุกท่าน
ในนามของประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด ชุดที่ 59   ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมในผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานี้ และขอชื่นชมในความสำ�เร็จ
ในทุกๆ ด้าน อันได้แก่การให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก ด้านสวัสดิการที่หลากหลายรูปแบบ
ด้านการให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก ตลอดจนการบริหารการเงินที่ประสบความ
สำ�เร็จอย่างมากเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้ ได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนานเป็นเวลา 59 ปีเต็ม และย่างเข้าสู่ปีที่ 60 กระผมได้เห็นการพัฒนาการของสหกรณ์ในด้าน
ทีด่ เี ป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกมาเป็นลำ�ดับ ซึง่ ผลสำ�เร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการเอือ้ อาทรช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกันของบรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีใ่ นฝ่ายจัดการทุกคน คณะกรรมการดำ�เนินการ ตลอดจน
ผูต้ รวจสอบกิจการและทีป่ รึกษาทุกท่าน เป็นผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรามีความเข้มแข็ง มัน่ คง
เป็นทีพ่ งึ่ ของสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ ๆ และยังได้เอือ้ อาทรต่อสังคมในรูปแบบของกิจกรรม
ที่หลากหลาย นับได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้เป็นที่พึ่ง เป็นที่สร้าง
ความมั่นคงให้กับสมาชิกอย่างแท้จริง
ในโอกาสนีผ้ มขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ า่ นเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่าน   ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์   คณะกรรมการดำ�เนินการ                  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ทุกๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจที่
งดงาม สัมฤทธิ์ผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์)
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สารจากประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

กระผมในนามของประธานกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำ�กัด  ชุดที่ 59 ประจำ�ปี 2560 มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำ�หน้าที่ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งนี้มาครบ 2 ปีเต็ม นับตั้งแต่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ให้ทำ�หน้าที่ประธานกรรมการใน      
ปี พ.ศ. 2559
เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ การดำ�เนินงานในรอบปี 2560 ทีผ่ า่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรามีผลการดำ�เนินงาน
เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการส่งเสริมการออมของสมาชิก การให้บริการสินเชื่อ การให้สวัสดิการ
หลายรูปแบบแก่สมาชิกและครอบครัว การบริหารเงินฝากของสมาชิก การให้ความรู้และกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของสมาชิก และการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน การดำ�เนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากสมาชิก เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะที่ปรึกษาทุกๆ คน         
ถึงแม้ว่าในปี 2560 ที่ผ่านมาสหกรณ์ของเราต้องมีการปรับตัวหลายๆ ด้าน จากการเปลี่ยนแปลงด้าน            
กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่ออกมาเพื่อกำ�กับดูแลสหกรณ์ แต่ก็สามารถดำ�เนินการผ่านไปด้วยดี โดยสหกรณ์
ของเราได้ดำ�เนินงานอย่างรอบคอบ ปฏิบัติตามระเบียบและยังยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และให้
ความร่วมมือกับรัฐมาด้วยดีโดยตลอด
การทำ�งานที่เข้มแข็งของกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และความร่วมมือร่วมใจของ
สมาชิกในปีที่ผ่านมา ทำ�ให้ผลประกอบการของสหกรณ์ในปี 2560 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ อันจะส่งผลไปถึงสวัสดิการที่ดีของสมาชิก และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสมาชิกต่อไป
สุดท้ายนี้ กระผมขออำ�นาจคุณพระศรีรตั นตรัย บารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย บารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ     
บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โปรดพระราชทานพรให้สมาชิกทุกท่านประสบ
แต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งสืบไป

(ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2560

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ศ.พิเศษ อาบ นคะจัด

รศ. ประวิทย์ สุรนีรนาถ

นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์

ผศ.วิมล รอดเพ็ขร

คณะกรรมการด�ำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ชุดที่ 59 ประจ�ำปี 2560

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ประธานกรรมการ

รศ. บพิธ จารุพันธุ์

ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
รองประธานกรรมการคนที่ 2

รองประธานกรรมการคนที่ 3

ผศ. สุชิน ปลีหะจินดา

นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล

ผศ.ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

รองประธานกรรมการคนที่ 4

รองประธานกรรมการคนที่ 5

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

กรรมการและเลขานุการ

นายสุพจน์ ยุตติยงค์

นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์

นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ

ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา

รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ

นายวิเชียร ไล้เลิศ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
กรรมการ

• คณะกรรมการบริหาร
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1. รศ. บพิธ จารุพันธุ์
ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
กรรมการ
3. ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
กรรมการ
4. ผศ. สุชิน ปลีหะจินดา
กรรมการ
5. ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการ
6. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
กรรมการ
7. ผศ.ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

• คณะกรรมการเงินกู้

3

1

2

1. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
2. นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ
3. นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
4. นายวิเชียร ไล้เลิศ
5. นายสุพจน์ ยุตติยงค์
6. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
7. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา

• คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

7

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3

4
2

1. นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
2. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
3. รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ
4. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
5. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
6. ผศ. สุชิน ปลีหะจินดา
7. นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

• คณะกรรมการบริหารการเงิน
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1. ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
กรรมการ
3. ผศ.ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
กรรมการ
4. รศ. บพิธ จารุพันธุ์
กรรมการ
5. ผศ. สุชิน ปลีหะจินดา
กรรมการ
6. ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการ
7. นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
กรรมการและเลขานุการ

• คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
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1. ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญา
ประธานกรรมการ
2. ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
กรรมการ
3. ผศ.ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
กรรมการ
4. รศ. บพิธ จารุพันธุ์
กรรมการ
5. นายสุพจน์ ยุตติยงค์
กรรมการ
6. นายวิเชียร ไล้เลิศ
กรรมการ
7. รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ
กรรมการและเลขานุการ

• คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3

4
2

1. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
2. นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ
3. รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ
4. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
5. นายสุพจน์ ยุตติยงค์
6. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
7. นายวิเชียร ไล้เลิศ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2560
ด้านการเงิน-การบัญชี

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์

นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา

นางสุวาพร ชื่นอารมณ์

รศ. วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2560

น.ส.สุวีณา จงเจริญพรชัย

ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2560

รศ. บพิธ จารุพันธุ์

ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์

นางปิยธิดา แย้มเกษร

รักษาการผู้จัดการ
รักษาการผู้จัดการ
(1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2560) (ตั้งแต่ 1 ก.ย. – ปัจจุบัน)

รองผู้จัดการ

น.ส.อุราพร พิมพ์ทอง นางวนิดา อภิสุนทรางกูร
ผู้ช่วยผู้จัดการ

• ฝ่ายการเงิน

นางพรพรรณ ผลวงษ์

นางจริยา อยู่ขวัญ

นางอารีย์ วอนเป้า

น.ส.อังกาบ แตงเอี่ยม

น.ส.พรชนัน สมบูรณ์สวัสดิ์

น.ส.วรพร ปั้นรัตน์

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

• ฝ่ายการลงทุน

นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์
หัวหน้าฝ่ายการลงทุน

นายนิติพันธุ์ ศิริสายัณห์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

• ฝ่ายสินเชื่อสมาชิก

นางเกศินี เทียมเมือง

นายธณเฉลิมพล เพ็งพินิจ

น.ส.ชวาลา บุญจันทร์

น.ส.ทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ

น.ส.ธมลวรรณ นาคสกุล

นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิภาพ

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อสมาชิก

• ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเพียงพร สนธิสุทธิ์

นายแสงจันทร์ ชัยธงรัตน์

น.ส.สุภาพร วงษ์สกุล

น.ส.พรพิมล เสาะด้น

นายสุรชัย แก้ววิลัย

น.ส.ศศิภา เพชรกรรพุม

นายอรรถชัย แป้นพัฒน์

นายเหล็ง กลัดพรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

• ฝ่ายบัญชี

• ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นายภัทรพล กลัดเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

น.ส.ธัญญ์ศริน วราชุน

น.ส.สดใส ศรีเจริญสุข

หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

น.ส.วชิราพร ไชยพงศ์

• ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล

นางธัญญา ศักดิ์กะทัศน์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล

น.ส.อินท์ธีรา เรืองวุฒิวิทย์

• ฝ่ายคอมพิวเตอร์

นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์

นายสมัย เสริฐเจิม

• ส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน

นายประสิทธิ์ จันทร์ศรีบุตร
หัวหน้าส�ำนักงานวิทยาเขต

น.ส.ธมนวรรณ แสงจันทร์

นางอรพรรณ โสภณธนะสิริ

ผลการดาเนินงาน ปี 2530-2560
จำนวนสมำชิก

เงินรับฝำก

ทุนเรือนหุ้น

เงินให้กู้แก่สมำชิก

สินทรัพย์รวม

40,000

12,000
37,304.74

35,000

10,000
30,000

8,000
25,991.06
6,000

20,000

คน

ล้านบาท

25,000

15,000
4,000
7,580.39

10,000

2,000
5,000

2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

0

6,216.80
0

ปี พ.ศ.

เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น และเงินให้สมาชิกกู้ เฉลี่ยต่อสมาชิก 1 คน
เงินรับฝำก

ทุนเรือนหุ้น

เงินให้สมำชิกกู้

2.500

2.419

2.302
2.057

ล้านบาท

2.000

1.777

1.770

1.500
1.000
0.558
0.500
0.000

2556

0.444

0.574

2557

0.470

0.606 0.534

0.645 0.564

0.705

2558

2559

2560

ปี พ.ศ.

0.578

แหล่งที่มาของทุนดาเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2560



69.67%




20.32%




เงินรับฝาก
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารองและทุนสะสม
กาไรสุทธิประจาปี
อื่น ๆ
รวม

ล้านบาท
25,991.06
7,580.39
1,608.45
918.96
1,205.88
37,304.74

ร้อยละ
69.67
20.32
4.31
2.46
3.24
100.00

ล้านบาท

ร้อยละ

6,216.80
5,715.82
2,636.57
19,501.15
43.69

16.66
15.32
7.07
52.28
0.12

306.57
37,304.74

0.82
100.00

ล้ำนบำท
14.00
1,749.53
4,453.26
6,216.79

ร้อยละ
0.23
28.14
71.63
100.00

4.31%

3.24%

2.46%

แหล่งใช้ไปของทุนดาเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2560
52.28%



0.12%
0.82%






7.73%





7.07%

15.32%

16.66%

เงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
โครงการพิเศษ มก.
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการ

ใช้ประโยชน์ฯ
อื่น ๆ
รวม

2,884.14

7.73

โครงสร้างเงินให้สมาชิกกู้ ณ 31 ธันวาคม 2560

71.63%

0.23%





28.14%

เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
รวม

โครงสร้างเงินให้สมาชิกกู้ ประเภทเคหะสงเคราะห์ ปี 2559-2560
พ.ศ. 2559
ไถ่ถอนหลักทรัพย์

87.38
63.08

ซื้อที่ดิน

พ.ศ. 2560

110.35

80
165.36

ซื้อบ้ำนพร้อมที่ดิน
67.37

ซื้อห้องชุด
27.05

สร้ำงบ้ำน
0

239.59

130.67

67.44
50

100

150

200

250

300

ล้านบาท

รายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ ปี 2556-2560

ล้านบาท

รำยได้
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

1,360.33

1,251.89

รำยจ่ำย

กำไรสุทธิ
1,440.66

1,349.62

620.25 631.64

702.52 657.81

2556

2557

1,705.78

687.60 662.02

741.06 699.60

786.83

2558

2559

2560

918.95

ปี พ.ศ.

โครงสร้างรายได้ ปี 2560
ดอกเบี้ยจำกเงินฝำก,
124.75 ลบ., 7.31%

โครงสร้างรายจ่าย ปี 2560
ผลตอบแทนกำร
ลงทุน, 836.88
ลบ., 49.06%

ดอกเบี้ยจ่ำยเงิน
กู้ยืม, 18.24 ลบ.,
2.32%

ดอกเบี้ยจำกเงิน
รับฝำก, 691.57
ลบ., 87.89%

สหกรณ์อื่นกู้,
248.96 ลบ.,
14.60%

เงินให้
กกู้, 488.49
เงินให้สมาชิ
กกูส้, มำชิ
488.49
ลบ., 28.64%
ลบ., 28.64%

อื่นๆ, 6.70 ลบ.,
0.39%

ค่ำใช้จ่ำย
ดำเนินงำน,
76.22 ลบ.,
9.69%
อื่นๆ, 0.80 ลบ.,
0.10%

ทุนสวัสดิการและการใช้ ปี 2556-2560

ล้านบาท

ทุนสวัสดิกำร
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
-

ใช้ไป
256.84

245.04

225.99
186.72
145.04

2556

2557

52.32

47.19

39.95

32.73

30.32

2558
ปี พ.ศ.

2559

2560

ทุนสาธารณประโยชน์และการใช้ ปี 2556-2560

ล้านบาท

ทุนสำธำรณประโยชน์
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-

ใช้ไป

69.04

83.76

80.83

77.87

55.15

11.20

6.10
2556

2557

8.72

7.07

6.88
2558
ปี พ.ศ.

2559

2560

ทุนสารองต่อสินทรัพย์รวม ปี 2556-2560
ร้อยละต่อสินทรัพย์รวม

3.60

3.50

3.50

3.37

3.33

3.40
3.26
3.18

815.20

920.60

1,023.25

1,110.07

1,187.02

2556

2557

2558
ปี พ.ศ.

2559

2560

3.30
3.20
3.10
3.00

ร้อยละ

ล้านบาท

ทุนสำรอง

1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

KASETSART UNIVERSITY SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
ที่ สอ.มก.ว.069/2561
						
17 มกราคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำ�กัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 1 ชุด
ด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้มมี ติครัง้ ที่ 22/2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ให้ก�ำ หนดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559 วันที่ 27 มกราคม 2560
วาระที่ 3 รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2560
วาระที่ 4 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2560
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2560
วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2561
วาระที่ 8 การเลือกตั้งประจำ�ปี 2561
		
8.1 ประธานกรรมการ		
		
8.2 คณะกรรมการดำ�เนินการ
		
8.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ
วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้งและกำ�หนดค่าธรรมเนียมการ
		
ตรวจสอบประจำ�ปี 2561
วาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกันประจำ�ปี 2561
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั หิ ลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
		
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ
วาระที่ 13 แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ตามคำ�แนะนำ�ของ
นายทะเบียนสหกรณ์
วาระที่ 14 แก้ไขระเบียบผู้ตรวจสอบกิจการ
วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
กันด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

17

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สารบัญ
พระราชดำ�รัส รัชกาลที่ 9
สารจากประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
สารจากประธานคณะกรรมการดำ�เนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
คณะกรรมการดำ�เนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี
เจ้าหน้าที่
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560
หนังสือขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560
โครงสร้างองค์กร
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559 วันที่ 27 มกราคม 2560
วาระที่ 3 รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2560
วาระที่ 4 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2560
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปี 2560
วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 8 การเลือกตั้ง ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ
วาระที่ 13 แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ตามคำ�แนะนำ�ของนายทะเบียนสหกรณ์
วาระที่ 14 แก้ไขระเบียบผู้ตรวจสอบกิจการ
วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ผลการดำ�เนินงานในรอบ 59 ปี
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน
ภาพกิจกรรม
บทความพิเศษ
ปิดเล่ม		
คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2560

หน้า

17
18
20

21
23
35
67
73
109
111
127
139
141
143
145
149
153
169
170
172
173
181
187
188

19

20

ฝ่าย
สินเชื่อ
สมาชิก

ส�ำนักงาน
สาขา
ก�ำแพงแสน

ผู้ช่วยผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่าย
การลงทุน

คณะกรรมการ
เงินกู้

ฝ่าย
การเงิน

ฝ่าย
คอมพิวเตอร์

ฝ่าย
บัญชี

คณะกรรมการ
บริหารการเงิน

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการ

คณะกรรมการ
การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการด�ำเนินการ

ที่ประชุมใหญ่สมาชิก

โครงสร้างองค์กร

ฝ่าย
บริหารทัว่ ไป

คณะกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยี

ฝ่าย
ทะเบียน
สมาชิก

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่าย
สมาชิก
สัมพันธ์

คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ

ที่ปรึกษา

ผู้สอบบัญชี

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในปี 2560 มีสมาชิกเสียชีวิตหรือรับสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม รวม 52 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3
มกราคม 2561) ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


22

ชื่อ-สกุล
นายสมจิตร
พลิกกระโทก
นายสมภพ
ถาวรยิ่ง
นางณัชชา
สุดลาภา
นายนคร
เหลืองประเสริฐ
นางชนวรรณ
ศิริวัฒน์
น.ส.สัมฤทธิ์
เผือกคล้าย
นายจำ�เนียร
เสมแย้ม
นายเสริม
พรหมพินิจ
นายพูลสวัสดิ์
สินไพบูลย์
นายปฏิภาณ
บุราณสาร
นายสมคิด
แคล้วสูงเนิน
นางมาลิน
บุญกุศล
นายแสน
ฝางแก้ว
นายสมทัย
ถาวรบุตร
นางละออ
เจริญยิ่ง
นายจุฬา
ขำ�ประดิษฐ์
นายสุระเชตุ
จันทร์ลภ
นางสุภาวรรณ ดุลยพีรดิส
นายสุพจน์
ศรีวิเชียร
นายสมหมาย
ขันเพ็ชร
นายพยนต์
ญาณผล
นายอรุณ
ปู่น้อย
นายผาย
ศรีศักดา
นางจุฑามาศ
เอกะวิภาต
น.ส.จันทิภา
พุ่มจันทร์
นางวันทนา
จิรพยุงไชย

ถึงแก่กรรมปี 2559 รับสวัสดิการปี 2560

ลำ�ดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ-สกุล
น.ส.ถนอมศรี ฉิมอํ่า
นางทองคำ�
อินลุน
น.ส.พรวสา
บุญรินทร์
นายขวัญชัย
ลัดดาวัลย์
น.ส.ชอุ่มเอม ศิริสวย
นายแสงธรรม คมกฤส
นายบันเจิด
กราบทอง
น.ส.อัมพร
สอนใจ
นายทรงวุฒิ
เฮงพระธานี
นายสุรพล
รัตนโสภณ
นายประเสริฐ สายสิทธิ์
น.ส.วลีพร
ภูริปัญญากุล
นายโสภณ
ทองคำ�
นายวัชรินทร์ บุญวัฒน์
นางสอาด
โพโต
นางบรรจง
กลิ่นจันทร์
นางศรีพันธุ์
เย็นมนัส
นางสุพัตรา
นุชบุษบา
นายโกศล
ไม้อ่อน
นายสมบูรณ์ เชื้อชาวนา
นายนรชัย
รอดน้อย
นายธวัช
ขนบดี
นางขจรพรรณ ลิมป์สุรพงษ์
นายมณฑล
จำ�เริญพฤกษ์
น.ส.ไพวัลย์
ตัณลาพุฒ
น.ส.จิตติมา
อายุตตะกะ

รับรองรายงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559
วันที่ 27 มกราคม 2560

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผู้มาประชุม
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1. ดร.จงรัก
วัชรินทร์รัตน์
ประธานกรรมการ
2. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
7. นายนพดล
ระโยธี
กรรมการและเลขานุการ
8. นายสุพจน์
ยุตติยงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
กรรมการ
10. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
11. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
กรรมการ
12. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
กรรมการ
13. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ
14. รศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
กรรมการ
15. นายสหัส
ภัทรฐิตินันท์
กรรมการ
16. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
17. รศ.ประวิทย์
สุรนีรนาถ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
18. นายวิบูลย์
ตั้งกิตติภาภรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
19. ดร.ดำ�รงค์
ศรีพระราม
ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ
				
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2560
20. นายมาโนช
สุวรรณศิลป์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
21. นางสุวาพร
ชื่นอารมณ์
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
22. นางประภาพรรณ ประยูรหงษ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
23. นางอรัญญา
มูลทองสงค์
ผู้จัดการ
24. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญ จำ�นวน 3,253 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น จำ�นวน 10,527 คน

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.สุวีณา จงเจริญพรชัย
2. นายเรืองชัย โชคชัยมงคล

ผู้สอบบัญชี
นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรคสอง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ประธานกรรมการ ทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมดำ�เนินการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1) เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เสด็จสวรรคตเมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ประธานได้ขอเชิญสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 89
วินาที
2) สำ�หรับปี 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้น้อมนำ�แนวทางตามพระราชดำ�ริต่างๆ มา
ใช้ในการบริหารงาน การเรียนการสอน การวิจัย ทะนุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงาน ขอเชิญชวน
สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านแปลงการขาดทุนของเราจากการสูญเสียพระองค์ท่านมาเป็นกำ�ไร นำ�แนวทางของ
พระองค์ท่านมาใช้ในภารกิจของมหาวิทยาลัย
3) ในปี พ.ศ. 2559 มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม จำ�นวน 52 คน ตามรายชื่อในหน้าที่ 22 จึง
ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม เป็นเวลา 1 นาที

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2558

2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2558 วันที่ 26 มกราคม 2559
		 ประธาน ได้มอบให้ นายนพดล ระโยธี กรรมการและเลขานุการ นำ�เสนอรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณาทีละหน้า ตั้งแต่หน้าที่ 24 - 32
ซึ่งได้แจกให้กับสมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว
		 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2558 โดยไม่มี
การแก้ไข
2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 เมษายน 2559
		 ประธาน มอบให้ นายนพดล ระโยธี กรรมการและเลขานุการ นำ�เสนอรายงานการประชุม
ใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำ�
ปี 2559 ตั้งแต่หน้าที่ 33 - 34 ซึ่งแจกให้แก่สมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว
		 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2559 โดยไม่มี
การแก้ไข
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

วาระที่ 3 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ และรายงานผล
การดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2559
3.1 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์
			 ประธาน ได้มอบให้ นางอรัญญา มูลทองสงค์ ผูจ้ ดั การ นำ�เสนอรายงานจำ�นวนสมาชิกเข้าใหม่
และออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2559 ดังนี้
		 3.1.1 สมาชิกสามัญ
				 จำ�นวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
10,372 คน
		 สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
324 คน
		
สมาชิกลาออกระหว่างปี
(140) คน
			
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี (ถอนหุ้นแล้ว)
(29) คน
			
จำ�นวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
10,527 คน
		 3.1.2 สมาชิกสมทบ
			
จำ�นวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 2,341 คน
3.2 รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2559
		 ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอรายงานผล
การดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2559 ต่อที่ประชุมทีละหน้า ตั้งแต่หน้าที่ 36-65 ให้ที่ประชุมพิจารณา และการ
อุทธรณ์คำ�สั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ หน้าที่ 66
			 มติที่ประชุม รับทราบ		

วาระที่ 4 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2559

ประธาน ได้มอบให้ นายมาโนช สุวรรณศิลป์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นำ�เสนอรายงานการ
ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตั้งแต่หน้าที่ 68 - 74
		 มติที่ประชุม รับทราบตามรายงานที่นำ�เสนอ				

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจำ�ปี 2559
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ประธาน ได้มอบให้ น.ส.สุวีณา จงเจริญพรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นำ�เสนองบแสดงฐานะ
การเงิน งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตั้งแต่หน้าที่ 76 – 108
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีข้อซักถามและตั้งข้อสังเกต ดังนี้
1. หน้าที่ 83 ค่าใช้จา่ ยในการจัดสัมมนาเกีย่ วกับสมาชิก ค่าสมนาคุณของให้สมาชิก คือค่าใช้จา่ ย
อะไร และหน้าที่ 84 ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนานั้นต่างกันอย่างไร
2. หน้าที่ 90 เงินฝากสหกรณ์อื่น และหน้าที่ 95 เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ตัวนี้รวมกัน 2,480 ล้าน
บาท ขอให้คณะกรรมการดำ�เนินการอย่านำ�ไปฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งมากไป ขอให้กระจายการฝากด้วย
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

3. หมายเหตุประกอบงบ 4.12 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด กองทุนส่วนบุคคล
ปีนี้แสดงรายละเอียดให้ทราบว่าไปลงทุนในที่ใดบ้าง ประเด็นคือ ส่วนใหญ่ซื้อขายในตลาด ไม่ควรไปแสดงใน
ที่ไม่อยู่ในตลาด ควรจะย้ายไปอยู่ในเงินที่ซื้อขายที่อยู่ในความต้องการของตลาด เพราะปีนี้เราเปิดเผยแล้วว่า
เงินไปแสดงอยู่ในที่ใดบ้าง
4. หมายเหตุกองทุนส่วนบุคคลหน้าที่ 96 จะเห็นว่าให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) บริหารเงิน 739 ล้านบาท แต่หน้าที่ 97 ราคาทุนไม่ตรงกัน หน้าที่ 98 หน้าที่ 99
ก็เหมือนกัน ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ ราคาทุนไม่เท่ากันเลย ที่จริงราคาทุนควรจะเท่ากัน หน้าที่ 101 ก็เหมือนกัน
ฝากด้วย
5. หมวดการลงทุนสงสัยเรื่องหุ้นกู้ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน หน้าที่ 94 สรุปกองทุนส่วนบุคคล
คือ มันแสดงแล้วขัดแย้งกับบัญชีหน้าที่ 89 หน้าที่ 95 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด 31 ล้านบาท หน้าที่
90 มีเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยอีก 350 ล้านบาท ฝากดูด้วยความเป็นห่วง
6. ปีนี้ทำ�ไมมหาวิทยาลัยฯ ค้างดอกเบี้ยมาก ในหน้าที่ 103 ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับเกือบ 100
ล้านบาท
7. ในหน้าที่ 104 ข้อ 8 รายได้ค้างรับ 4 ล้านบาท ไม่ทราบจากไหน
8. ในหน้าที่ 82 รายได้จากการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. ทำ�ไมรายได้ถึงลดลง
9. ในหน้าที่ 81 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นสูงกว่าปีที่แล้ว แสดงว่าผู้บริหารเรื่องการเงินควร
ศึกษาหาข้อมูลใหม่
10. การลงบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ถูกต้อง ขอให้นำ�ไปปรับปรุงในปีหน้าให้ถูกต้อง
ประธาน มอบรองประธาน ผู้จัดการ และผู้สอบบัญชี ตอบข้อซักถามและข้อสังเกตของสมาชิก
จนเป็นที่เข้าใจแล้ว พร้อมรับข้อสังเกตไว้
มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงิน โดยวิธียกมือให้ความเห็นชอบ
ข้อสังเกตจากสมาชิก (เพิ่มเติม)
1. เรื่องทุนสำ�รอง ขอให้คณะกรรมการไปจัดการทำ�บัญชีทุนสำ�รองให้เรียบร้อย
2. ห้ามคณะกรรมการดำ�เนินการนำ�เงินทุนสำ�รองไปใช้ เพราะผิดกฎหมาย ควรนำ�เข้าบัญชีเงิน
ฝากของ ธกส. เพราะได้ดอกเบี้ยมาก
ขอให้ประธาน รับข้อสังเกตเพิม่ เติมดังกล่าวไปพิจารณา ถ้าไม่ด�ำ เนินการจะขอเปิดประชุมวิสามัญ
ทั้งนี้ รองประธาน ได้ตอบข้อสังเกตของสมาชิก และประธาน รับเรื่องไว้และจะนำ�ไปพิจารณา
ว่าสิ่งไหนทำ�ได้หรือทำ�ไม่ได้

วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2559

ประธาน ได้มอบให้ ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา กรรมการดำ�เนินการ นำ�เสนอการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี 2559 ในหนังสือรายงานกิจการฯ หน้าที่ 110 จำ�นวนเงิน 701,347,595.15 บาท ให้ที่ประชุม
พิจารณา โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.35 ตามหุ้นที่ชำ�ระแล้ว เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 35 ของ
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำ�ระแล้ว
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ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นอัตราร้อยละ 6.40 ส่วนเงินเฉลี่ยคืนเสนอให้
ร้อยละ 35 คงเดิม โดยเสนอให้ปรับลดรายการโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ทุนรักษาระดับอัตราปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสมทบสร้างสำ�นักงาน และทุนสวัสดิการ ที่ประชุมมีการลงมติด้วยการยกมือ ซึ่งผล
การลงมติคือ
จำ�นวนที่ไม่เห็นชอบจัดสรรฯ ตามที่คณะกรรมการนำ�เสนอจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 6.35 ใน
หน้าที่ 110 มีมากกว่าจำ�นวนที่เห็นชอบตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการเสนอ
ทีป่ ระชุมจึงเสนอให้พกั การประชุมเพือ่ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการได้ประชุมเพือ่ พิจารณาจัดสรร
กำ�ไรสุทธิตามมติที่ประชุมใหญ่ ประธาน จึงสั่งพักการประชุมประมาณ 20 นาทีเพื่อดำ�เนินการตามที่เสนอ
ตัวแทนรองนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยได้ทักท้วง 2 ประเด็นดังนี้
1. หากที่ประชุมใหญ่ฯ ไม่เห็นชอบกับการจัดสรรกำ�ไรสุทธิที่คณะกรรมการดำ�เนินการนำ�เสนอ
ต้องถอนวาระนี้ออก แล้วเปิดประชุมใหม่โดยต้องแจ้งให้รองนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. การปรับลดรายการกำ�ไรสุทธิใดๆ ที่คณะกรรมการดำ�เนินการได้นำ�เสนอไว้แล้วนั้นจะนำ�ไป
เพิ่มในรายการอื่นไม่ได้ยกเว้นรายการทุนสำ�รอง
ระหว่างการพักประชุม คณะกรรมการดำ�เนินการได้ประชุมและพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้
จัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2559 คือ เพิ่มอัตราเงินปันผลจากร้อยละ 6.35 เป็น ร้อยละ 6.40 ซึ่งจะต้องใช้เงิน
ทั้งหมดจำ�นวน 3,319,484.02 บาท โดยปรับลดรายการโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ทุนรักษาระดับอัตรา
ปันผล ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสมทบสร้างสำ�นักงาน และทุนสวัสดิการ ตามสัดส่วน รวมกันแล้วให้ได้จ�ำ นวน
เงินตามที่ต้องใช้เพื่อมาเพิ่มเงินปันผลเป็นร้อยละ 6.40 ดังนี้
			 • ข้อ 5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ คือ โบนัสกรรมการ เหลือจำ�นวน 5,550,205.32
		 บาท และโบนัสเจ้าหน้าที่ เหลือจำ�นวน 2,405,483.01 บาท
			 • ข้อ 6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เหลือจำ�นวน 4,805,372.57 บาท
			 • ข้อ 7. ทุนสาธารณประโยชน์ เหลือจำ�นวน 9,610,745.15 บาท
			 • ข้อ 8. ทุนสมทบสร้างสำ�นักงาน เหลือจำ�นวน 2,883,223.54 บาท
			 • ข้อ 9. ทุนสวัสดิการสมาชิก เหลือจำ�นวน 56,703,396.38 บาท
แล้วนำ�เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
		
สมาชิกในที่ประชุมเสนอขอให้ลดเฉพาะ ข้อ 6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลข้อเดียว
ซึ่งถ้าปีใดกำ�ไรเยอะก็จะนำ�มาไว้ในข้อนี้ หากปีใดกำ�ไรไม่ถึงเป้าก็สามารถเงินนำ�มาใช้ได้ ซึ่งจะไม่กระทบ
กับข้ออื่น
		
ทีป่ ระชุมจึงเห็นชอบให้พกั การประชุมอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการได้ประชุม
หารือกันใหม่ อีกครั้ง ประธาน ได้สั่งพักการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
		
คณะกรรมการดำ�เนินการได้ประชุมและพิจารณาทบทวนใหม่ และมีมติเห็นชอบให้จัดสรร
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.40 ปรับลดจากรายการที่ 6. ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผล จาก 5,000,000.-บาท เหลือ 1,680,515.97 บาท ส่วนรายการอื่นยังคงเดิม
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ประธาน ได้นำ�เสนอการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2559 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�
ปี 2559 พิจารณาอีกครั้ง
		
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.40 ซึ่งลด
จากรายการที่ 6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล รายการเดียว จาก 5,000,000.-บาท เหลือ 1,680,515.97
บาท เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 35 ยังคงเดิมเช่นเดียวกับรายการอื่น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2560

ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอประมาณการ
รายได้ - รายจ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปี 2560 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ
ตั้งแต่หน้าที่ 112 – 132 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 76,952,000.00 บาท
มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2560 ตามเสนอ

วาระที่ 8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2560

ประธาน ได้มอบให้ ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2560 นำ�เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2560 ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2543 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ได้แก่ สายวิชาการ 3 คน สายสนับสนุน 4 คน และตาม
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการสายละ 1 คน รวม 3 คน
ได้แก่
		 สายวิชาการ
		 1. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
		 2. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
		 3. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
		 สายสนับสนุน
		 1. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
		 2. นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
		 3. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
		 4. นายสุพจน์
ยุตติยงค์
		 ผู้ตรวจสอบกิจการ
		 1. ด้านการเงิน/การบัญชี ได้แก่ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
		 2. ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
		 3. ด้านบริหารทัว่ ไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางสุวาพร ชืน่ อารมณ์
		 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้ที่รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
กรรมการดำ�เนินการสายวิชาการ ทั้ง 3 ท่าน และสายสนับสนุนทั้ง 4 ท่าน ให้เป็นกรรมการดำ�เนินการ
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ประจำ�ปี 2560 และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2560
		 จากนั้น ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
รองประธานกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ปี 2560 ตามข้อบังคับข้อ 43 วรรคสาม ได้แก่

		
		
		
		
		
		
		

1. รศ.บพิธ
2. ดร.จีรศักดิ์
3. นายนิพนธ์
4. ผศ.สุชิน
5. นายพงศ์พันธ์
6. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์
7. นายสุพจน์

จารุพันธุ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
ลิ้มแหลมทอง
ปลีหะจินดา
เหลืองวิไล
ทัศนวัฒน์
ยุตติยงค์

		 มติที่ประชุม รับทราบ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง และกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำ�ปี 2560
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ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ ประจำ�ปี 2560 ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ในหน้าที่ 144 จำ�นวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวสุวีณา จงเจริญพรชัย
2. บริษัท สำ�นักบัญชีทองเอก จำ�กัด โดย ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
3. บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จำ�กัด โดยนายอาภากร เทศพันธ์
คณะกรรมการดำ�เนินการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบให้นางสาวสุวณ
ี า จงเจริญพรชัย ผูช้ �ำ นาญงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี
2560 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี จำ�นวน 130,000.-บาทต่อปี และเลือกบริษัท สำ�นักบัญชีทองเอก
จำ�กัด โดย ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชีสำ�รอง
สมาชิกนำ�เสนอให้เลือก บริษัท สำ�นักบัญชีทองเอก จำ�กัด โดย ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง เป็น
ผูส้ อบบัญชี ประจำ�ปี 2560 เนือ่ งจากค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีเท่ากัน และบริษทั เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี
จำ�กัด โดยนายอาภากร เทศพันธ์ เป็นผู้สอบบัญชีสำ�รอง เนื่องจากนางสาวสุวีณา จงเจริญพรชัย ลงรายการ
การลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลไม่ตรงหมวด
ประธาน มอบรองประธาน ตอบข้อซักถามและข้อสังเกตของสมาชิกจนเป็นที่เข้าใจแล้ว
มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว อนุมัติเลือก นางสาวสุวีณา จงเจริญพรชัย ผู้ชำ�นาญงานตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2560
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี จำ�นวน 130,000.-บาทต่อปี และเสนอบริษัท สำ�นักบัญชีทองเอก จำ�กัด
โดย ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชีสำ�รอง

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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วาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2560

ประธาน ได้มอบให้ นางอรัญญา มูลทองสงค์ ผู้จัดการ นำ�เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำ�หนด
วงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกันประจำ�ปี 2560 จำ�นวนเงิน 8,000 ล้านบาท สำ�หรับใช้เป็นทุนดำ�เนิน
งานและเพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจให้การดำ�เนินงานคล่องตัวสามารถให้บริการสมาชิกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ในหน้าที่ 146
มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกัน จำ�นวนเงิน 8,000 ล้านบาท
ตามเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ประธาน ได้มอบให้ ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา กรรมการดำ�เนินการ นำ�เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทน
การลงทุนที่ดี ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน และไม่เกิน
ทุนสำ�รองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จึงดำ�เนินการได้
การนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น สหกรณ์ฯ จะสามารถ
ทำ�ได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่องข้อกำ�หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.
2558 มีข้อความสำ�คัญ ดังนี้
ฯลฯ
		
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
			
1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
			
2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำ�กัดความรับผิด
			
3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
			
4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินทีอ่ อกโดยบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำ�ระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
			
5) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ นี่ ติ บิ คุ คลเฉพาะกิจเป็นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำ�หนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
			
6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่ ฐั วิสาหกิจจัดตัง้ ขึน้ โดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรีและอยู่ในกำ�กับดูแลของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		
ข้อ 4 การนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำ�รองของ
สหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำ�เนินการได้
ฯลฯ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี จึงขอนำ�เสนอเพื่อพิจารณานำ�เงินไป
ฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติก่อน ทั้งนี้ต้องขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ สอ.มก. นำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในเรือ่ งดังกล่าวได้ ตาม
รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการฯ หน้าที่ 148 แต่ไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์

วาระที่ 12 พิจารณาขายอาคารพร้อมที่ดินโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง

ประธาน ได้ขออนุมัติการขายที่ดินโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมอาคาร ตาม
รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการฯ หน้าที่ 150 ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
		 ราคาที่ดินปัจจุบัน
5,580,000.00 บาท
		 อาคาร		
2,300,000.00 บาท
มติที่ประชุม อนุมัติหลักการให้ขาย และขอให้ตั้งคณะทำ�งานโดยให้มีตัวแทนสมาชิกด้วย

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ข้อสังเกตจากสมาชิก
13.1 สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการอุทธรณ์เลย และได้อ่านเอกสารจากข่าวสาร
สอ.มก. อยากจะทราบมากกว่านัน้ เดิมไม่รวู้ า่ ผิดระเบียบ เมือ่ รูแ้ ล้วจะยังอุทธรณ์ไป สหกรณ์จะเสียผลประโยชน์
หรือได้ผลประโยชน์อย่างไร ขอให้แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ประธาน แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าขณะนีไ้ ด้มอบหมายให้ผบู้ ริหารสหกรณ์ชว่ ยกันดูถงึ ผลกระทบ
และหาแนวทางแก้ไข ผลการอุทธรณ์เป็นเช่นไร จะกระทบต่อสหกรณ์ฯ มากน้อยหรือไม่ จะแจ้งให้สมาชิก
ทราบต่อไป
13.2 การตรวจสอบการจำ�หน่ายครุภัณฑ์ เสนอแนะให้มีการรายงานตรวจสอบ การปรับปรุง
ต่อเติม ขอให้ลงในหนังสือรายงานกิจการประจำ�ปีด้วย
ผูต้ รวจสอบกิจการได้ตอบข้อสังเกตของสมาชิก และหากสมาชิกท่านต้องการทราบรายละเอียด
ต่างๆ เพิ่มเติมให้ไปขอดูเล่มที่รวบรวมผลการตรวจสอบทั้งปีได้ที่สำ�นักงานสหกรณ์บางเขน
13.3 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกรรมการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ควรจะลงรายการเพื่อ
ความโปร่งใส
13.4 การประเมินราคาหลักทรัพย์ ในเมื่อมีราคากลางของกรมธนารักษ์แล้ว ขอให้ยกเลิก
บริษัทประเมินหลักทรัพย์
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13.5 การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ ไม่ควรเลือกกรรมการที่หมด
วาระแล้วมาเป็นทีป่ รึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ ขอให้พจิ ารณา เช่น คณบดีตา่ งๆ ควรเชิญมาเป็นทีป่ รึกษาฯ
13.6 ประธานกรรมการดำ�เนินการที่หมดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งทางบริหารแล้ว สหกรณ์ฯ
จ่ายเงินโบนัสไป ผิดระเบียบหรือไม่
13.7 หุ้นกู้ของบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบัน rating ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่
กำ�หนด จะต้องทำ�อย่างไร
เลิกประชุมเวลา 14.20 น.
		
ประธานในที่ประชุม
(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ
		
		
กรรมการและเลขานุการ
(นายนพดล ระโยธี)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
กรรมการและเลขานุการ
สำ�เนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)

(ลงชื่อ)		
(นายนพดล ระโยธี)

ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ

ตำ�แหน่ง กรรมการและเลขานุการ
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รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2560
ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 59
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 60
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
คณะกรรมการดำ�เนินการขอนำ�เสนอรายงานผลการดำ�เนินงานของปี 2560 โดยสังเขป ดังนี้
1. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559
รายการ
1. จำ�นวนสมาชิก (คน)
2. จำ�นวนสมาชิกสมทบ (คน)
3. ทุนเรือนหุ้น
4. ทุนสำ�รอง
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
6. เงินรับฝากออมทรัพย์
7. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
8. เงินรับฝากประจำ�
9. สินทรัพย์รวม
10. กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี

31 ธันวาคม 2560
10,744
2,404
7,580,392,690.00
1,187,016,260.84
421,432,617.97
360,596,978.36
18,995,333,070.93
6,635,126,831.51
37,304,737,259.02
918,909,539.78

31 ธันวาคม 2559
10,527
2,341
6,970,667,620.00
1,110,068,810.17
410,287,789.43
351,196,901.87
17,934,381,461.07
5,946,763,120.64
34,084,931,347.46
701,347,595.15

2. การรับสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
2.1 สมาชิก
จำ�นวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
สมาชิกลาออกระหว่างปี
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี (ถอนหุ้นแล้ว)
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หน่วย : บาท
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
217 2.06
63 2.69
609,725,070.00 8.75
76,947,450.67 6.93
11,144,828.54 2.72
9,400,076.49 2.68
1,060,951,609.86 5.92
688,363,710.87 11.58
3,227,931,402.89 9.45
217,561,944.63 31.02

10,527
392
(159)
(16)
10,744

คน
คน
คน
คน
คน

2,404 คน
6,970,667,620.00
671,473,000.00
(61,747,930.00)
7,580,392,690.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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4. เงินรับฝาก		
		 การดำ�เนินงานในรอบปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้รับเงิน
ฝากประเภทต่างๆ ดังนี้
รายการ
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำ�
รวม
ยอดยกมา 1 มกราคม 2560
351,196,901.87 17,934,381,461.07 5,946,763,120.64 24,232,341,483.58
บวก เงินฝากเพิ่มขึ้นระหว่างปี
1,187,584,078.47 7,790,722,199.59 6,659,623,746.43 15,637,930,024.49
หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี
(1,178,184,001.98) (6,729,770,589.73) (5,971,260,035.56) (13,879,214,627.27)
เงินรับฝากสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 360,596,978.36 18,995,333,070.93 6,635,126,831.51 25,991,056,880.80
5. เงินให้กู้แก่สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 6,221,410,748.01 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
14,004,366.67 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
1,746,922,759.46 บาท
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
4,418,308,699.96 บาท
รวมลูกหนี้เงินกู้-ปกติ
6,179,235,826.09 บาท
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
4,666,316.62 บาท
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
8,941,947.80 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ
43,327,409.07 บาท
รวมลูกหนีก้ อ่ นหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
6,236,171,499.58 บาท
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(14,760,751.57) บาท
ลูกหนี้สุทธิ
6,221,410,748.01 บาท
6. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ยอดเงินให้กู้ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 จำ�นวน 26 สหกรณ์
		
เป็นเงิน 5,076,180,000.00 บาท
ให้กู้ระหว่างปี
เป็นเงิน 3,320,000,000.00 บาท
ชำ�ระคืนระหว่างปี
เป็นเงิน (2,680,360,000.00) บาท
คงเหลือหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 27 สหกรณ์
			
เป็นเงิน 5,715,820,000.00 บาท
7. เงินลงทุน
ยอดเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี		
ลงทุนครบกำ�หนด/ไถ่ถอนระหว่างปี		
คงเหลือเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
-ราคาตามบัญชี 		
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		
		
รวมเงินลงทุนมูลค่ายุติธรรม		

16,660,188,184.14 บาท
6,650,831,921.52 บาท
(4,629,475,840.68) บาท
18,681,544,264.98 บาท
819,607,156.39 บาท
19,501,151,421.37 บาท
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8. กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและสังคม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้จดั สรรทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการ
สมาชิก เพือ่ ประโยชน์แก่สมาชิกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สมาชิกให้ดขี นึ้ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
นอกจากนีส้ หกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ยังส่งเสริมกิจรรมช่วยเหลือสังคม โดยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามวาระ และโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและ
ชุมชนใช้เงินทั้งหมด 62,832,432.44 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 เพื่อสมาชิก
		 ทุนสวัสดิการสมาชิก
		 - เงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
8,880,696.00 บาท
		 - เงินเพื่อการครองชีพ
9,967,608.00 บาท
		 - เงินขวัญถุง
984,319.00 บาท
		 - สมาชิกถึงแก่กรรม
2,603,903.00 บาท
		 - คลอดบุตร/รับขวัญบุตร
117,000.00 บาท
		 - สวัสดิการโสด
116,200.00 บาท
		 - มงคลสมรส
72,000.00 บาท
		 - เงินวันเกิด
24,882,740.00 บาท
		 - คู่สมรสถึงแก่กรรม
888,963.00 บาท
		 - บิดา มารดา ถึงแก่กรรม
1,680,683.00 บาท
		 - บุตรธิดา (อายุไม่เกิน 18 ปี) ถึงแก่กรรม
1,064.00 บาท
		 - อัมพฤกษ์ หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ
640,000.00 บาท
		 - คนไข้ใน
1,210,900.00 บาท
		 - เพื่อดูอาการตามคำ�สั่งแพทย์ 12-24 ชั่วโมง
400.00 บาท
		 - อุบัติเหตุ กระดูกหัก/แตก หรือบาดแผลฉกรรจ์
159,500.00 บาท
		 - ได้รับอุบัติเหตุ มีบาดแผลฉีกขาด ได้รับการรักษาโดยการเย็บแผล
12,500.00 บาท
		 - เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ประเภทผู้ป่วยนอก
90,600.00 บาท
		 - อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
16,000.00 บาท
			       รวม
52,325,076.00 บาท
		 ทุนสาธารณประโยชน์
		 - ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
2,271,000.00 บาท
		 - ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี
3,040,500.00 บาท
		 - ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม
91,000.00 บาท
		 - ทุนการศึกษาสำ�หรับสมาชิก
179,600.00 บาท
		 - เพื่อการกุศล-เงินบำ�รุงศาสนา
908,415.00 บาท
		 - เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
459,491.44 บาท
			       รวม
6,950,006.44 บาท
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8.2 เพื่อสังคม
		 8.2.1 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปี 2560
- ด้านวิชาการ
550,000.00
- ด้านกิจกรรม
550,000.00
รวม
1,100,000.00
- สนับสนุนการจัดรายการโทรทัศน์เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 74 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560
120,000.00
- สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน / วิทยาเขต
ศรีราชา / วิทยาเขตฯ สกลนคร
300,000.00
- สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายสำ�หรับชมรม มก. อาวุโส ปี 2560
100,000.00
- สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สำ�นักงาน เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
12,000.00
- สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สำ�นักงาน เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
ที่วิทยาเขตศรีราชา
12,000.00
- สนับสนุนทุนในการจัดสัมมนาวิชาการปี 2560 นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14
20,000.00
- ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มก. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการชาวค่ายคืนถิ่น ครั้งที่ 7
15,000.00
- สนับสนุนสำ�นักหอสมุด ในโครงการห้องสมุดชุมชน ประจำ�ปี 2560
50,000.00
- สนับสนุนโครงการปัน่ จักรยาน “กินลม ชมเล แลสวน...” ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มก.
5,000.00
- สนับสนุนอาหารว่าง/เครือ่ งดืม่ สำ�หรับนิสติ ในช่วงสอบต้นปี ให้กบั สำ�นักหอสมุด กพส.
5,000.00
- สนับสนุนอาหารว่าง/เครือ่ งดืม่ สำ�หรับนิสติ ในช่วงสอบปลายปี ให้กบั สำ�นักหอสมุด กพส.
5,000.00
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์โครงการ KU Night Eat & Read เพื่อรองรับนิสิตในการอ่าน
หนังสือช่วงสอบ Final มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10,000.00
- สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครัง้ ที่ 42 ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
50,000.00
- สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน
10,000.00
- สนับสนุนรถราง 28 ทีน่ ง่ั 4 ล้อ จำ�นวน 1 คัน สำ�หรับให้บริการนิสติ และบุคลากร มก.
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
750,000.00
- สนับสนุนโครงการ “ค่ายความรูส้ หกรณ์สชู่ นบท ครัง้ ที่ 24” ร่วมกับชุมนุมนิสติ สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
10,000.00
- สนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลงิ่ การกุศลปี 2560 ร่วมกับชมรมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 34 (KU 34)
5,000.00
- สนับสนุนโครงการเดิน-วิ่งตะลุยทุ่งบางเขน 2018 ครั้งที่ 1 ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
2,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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- สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพ “ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินมิ าราธอน
ครั้งที่ 11” ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.
2,000.00 บาท
- สนับสนุนผลไม้ “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำ�ปี 2560” ร่วมกับ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
20,000.00 บาท
- สนับสนุนโครงการบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ เนือ่ งในวันครบรอบ 5 ปี จัดตัง้ โครงการฯ
ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
3,000.00 บาท
- สนับสนุนกิจกรรมโครงการสัมมาทิฐิ (ปีใหม่) กองกิจการนิสิต / กองคลัง /
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
13,000.00 บาท
- สนับสนุนการจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3,000.00 บาท
- สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อเผยแพร่ให้คนในขบวนการสหกรณ์และผู้สนใจ
ทั่วไป
30,000.00 บาท
- จัดตั้งมูลนิธิ อาบ นคะจัด เพื่อกิจการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
(สศ.สท.)
30,000.00 บาท
รวม
1,582,000.00 บาท
		 8.2.2 โครงการทะนุบำ�รุงพระพุทธศาสนา
- ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำ�บุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำ�ปี 2560 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน
250,000.00 บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านใหม่สามัคคี จ.ลพบุรี
100,000.00 บาท
- สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ร่วมทำ�บุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดซื้อที่ดนิ และ
สร้างอาคารเอนกประสงค์สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน
1,000.00 บาท
- ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
17,500.00 บาท
- ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
17,000.00 บาท
- ร่วมทำ�บุญกับหน่วยงานใน มก. และบริษัทอื่นๆ
4,500.00 บาท
รวม
390,000.00 บาท
		 8.2.3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ/ภัยธรรมชาติ
- ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ทป่ี ระสบอุทกภัยทางภาคใต้ ร่วมกับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
3,000.00 บาท
- สนับสนุน “โครงการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฏร์ธานี และภาคใต้ ร่วมกับ สอ.ตำ�รวจสุราษฎร์ธานี จำ�กัด
5,000.00 บาท
- ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนํ้าท่วมในจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สอ.
สาธารณสุขกระบี่ จำ�กัด
3,000.00 บาท
- ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ
สอ.ครูกระบี่ จำ�กัด
10,000.00 บาท
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- ร่วมช่วยเหลือสหกรณ์ลูกค้า ที่ประสบอุทกภัย จำ�นวน18 สหกรณ์
- สนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมแก่สมาชิก วิทยาเขตฯ สกลนคร
- สนับสนุนเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย วิทยาเขตฯ สกลนคร ครั้งที่ 2 เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูสายพันธุ์บัว อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
- สนับสนุนโครงการ “หนาวนี้เพื่อน้องภาคเหนือ” (ชุดกันหนาวและผ้าห่ม)
ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านแม่แพะ ร่วมกับ สอ.การสือ่ สารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
รวม
		
8.2.4 โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนร่วมกับกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
ของกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
		
8.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเยาวชน
- สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กับชุมชนต่างๆ
- สนับสนุนมูลนิธสิ ากลเพือ่ คนพิการ “วันสร้างพลังความรักสูค่ นพิการ” ครัง้ ที่ 13
- สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ต้านภัยยาเสพติด เพื่อน้อง รร.บ้านหนองคอนไทย
ชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น ต้านภัยยาเสพติด 2011”
- สนับสนุนการสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด ลานกีฬากิจกรรม อุปกรณ์การเรียน
การสอน และอื่นๆ ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ

รวม

180,000.00 บาท
100,000.00 บาท
100,000.00 บาท
1,000.00 บาท
402,000.00 บาท

50,000.00 บาท
14,000.00 บาท
1,000.00 บาท
500.00 บาท
17,850.00 บาท

33,350.00 บาท

9. ผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ
9.1 ด้านการบริหาร
		 1. โครงการสาธารณประโยชน์และโครงการตามแผนพัฒนา
			 1.1 โครงการออมวันนี้เพื่อเกษียณ โดยรณรงค์ให้สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า 300,000.00 บาท
นำ�เงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้น โดยสหกรณ์ฯ จะสมทบให้ 2% ภายใน 1 เดือนหลังจากประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิก จำ�นวน 510 ราย เป็นเงินจำ�นวน 81,830.00
บาท และส่งเสริมให้ผู้ที่มีหุ้นน้อยกว่า 300,000.00 บาท ได้ส่งหุ้นรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยมีการจับสลากรางวัล
แก่ผู้ร่วมโครงการ
			 1.2 สนับสนุนกิจกรรมภาคีสหกรณ์บางเขน ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 13
สหกรณ์ คือ สอ.กรมป่าไม้ จำ�กัด สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด สอ.กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด สอ.มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด สอ.กรมประมง จำ�กัด สอ.สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำ�กัด สอ.ดาต้าวัน
เอเซีย (ประเทศไทย) จำ�กัด สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จำ�กัด สอ.กรมการขนส่งทางบก จำ�กัด สอ.กรมปศุสตั ว์
จำ�กัด สอ.ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำ�กัด สอ.ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำ�กัด
สอ.ทหารสื่อสาร จำ�กัด ดังนี้
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				 - สนับสนุนงบประมาณในการทำ�กิจกรรมร่วมกับกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน จำ�นวน
50,000.00 บาท
				 - สนับสนุนโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดเพือ่ การศึกษาโรงเรียนวัดกระดังงา จังหวัด
สิงห์บุรี ร่วมกับภาคีสหกรณ์บางเขน จำ�นวน 5,000.00 บาท
			 1.3 สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับกลุ่มไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 แห่ง คือ
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำ�กัด และสอ.พนักงานธนาคาร
ออมสิน จำ�กัด ร่วมทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่ สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลผูส้ งู อายุ ณ วัดตาลเจ็ดยอด จังหวัด
เพชรบุรี จำ�นวน 30,000.00 บาท
			 1.4 ร่วมทำ�บุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดบ้านใหม่
สามัคคี อำ�เภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาชิก และสหกรณ์อื่น จำ�นวน 263,620.00 บาท
			 1.5 ร่วมบริจาคการจัดตั้งมูลนิธิอาบ นคะจัด เพื่อกิจกรรมสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
แห่งประเทศไทย จำ�นวน 30,000.00 บาท
			 1.6 ให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
				 - สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการและกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�นวน 1,100,000.00
บาท
				 - สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน วิทยาเขต
ศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตละ 100,000.00
บาท รวมจำ�นวน 300,000.00 บาท
				 - ทำ�บุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2560 ร่วมกับ มก. จำ�นวน 250,000.00 บาท
				 - จัดซือ้ รถรางสำ�หรับให้บริการแก่สมาชิก นิสติ และบุคลากร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร จำ�นวน 1 คัน เป็นเงิน 750,000.00 บาท
				 - สนับสนุนงบประมาณโครงการ “ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 24” ณ โรงเรียน
วัดสารวนาราม อำ�เภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จำ�นวน 10,000.00 บาท จัดโดย
ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
				 - สนับสนุนงบประมาณชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “โครงการ
ชาวค่ายอาสาพัฒนาคืนถิ่น ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนบ้านดงยาง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำ�เนิน และโรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด โรงเรียนละ 5,000.00 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
				 - สนับสนุน “โครงการ KU Night Eat & Read เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประทานอาหารและเครื่องดื่ม จำ�นวน 20,000.00 บาท
				 - สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นิสิตในช่วงสอบปลายภาคการศึกษา ณ สำ�นัก
หอสมุดกำ�แพงแสน จำ�นวน 10,000.00 บาท
				 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดสัมมนาของนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) จำ�นวน 20,000.00 บาท
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			 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�นวน 100,000.00 บาท
				 - สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์”
วิทยาเขตกำ�แพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำ�นวน 50,000.00 บาท
				 - สนับสนุนกิจกรรมสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการห้องสมุดชุมชน
จำ�นวน 50,000.00 บาท เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียนและประชาชนในชุมชน
ได้มีห้องสมุดไว้เป็นแหล่งความรู้และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการห้องสมุดได้อย่างยั่งยืน
				 - สนับสนุนกิจกรรมสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
โครงการเปิดห้องสมุดชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนในชุมชนมีห้องสมุดไว้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ประจำ�ปี 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองจิก อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัด
นครปฐม และโรงเรียนในเครือข่าย 3 โรงเรียน จำ�นวน 20,000.00 บาท
				 - สนับสนุนโครงการปัน่ จักรยาน “กินลม ชมเล แลสวน..” จัดโดยคณะวนศาสตร์ จำ�นวน
5,000.00 บาท
				 - สนับสนุนโครงการพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2560
จำ�นวน 20,000.00 บาท
				 - สนับสนุนกิจกรรมวันพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ปี 2560
จำ�นวน 10,000.00 บาท
2. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ และประกาศ สอ.มก. ดังนี้
ระเบียบ สอ.มก.
ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560
ประกาศ สอ.มก.
เรื่อง หลักเกณฑ์การซือ้ หุน้ เพิม่ และส่งหุน้ สะสมรายเดือนของสมาชิก
พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การขอรับสวัสดิการอุปสมบท
หรือประกอบพิธีฮัจญ์ พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับสวัสดิการเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับสวัสดิการสมรส
พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับสวัสดิการรับขวัญ
บุตร พ.ศ. 2560

มติคณะกรรมการดำ�เนินการ
ครั้งที่ – วันที่
14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
7/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560
14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
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มติคณะกรรมการดำ�เนินการ
ครั้งที่ – วันที่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ 14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
สมาชิกด้วย เหตุเจ็บป่วย พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ 14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
กรณีบุคคล ในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ 14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
เมื่อสมาชิก ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับสวัสดิการขวัญถุง 14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
กรณีเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับสวัสดิการเพื่อการ 14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การขอรับทุนสาธารณประโยชน์ 14/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติต่างๆ พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกทีเ่ ป็นข้าราชการ 15/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ลูกจ้างประจำ� และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าใช้จา่ ยในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ พ.ศ. 15/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560
2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงาน 15/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ�
ของหน่วยงานพิเศษ มก. พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงาน 15/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ�
ของหน่วยงานพิเศษ มก. พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับสวัสดิการสมาชิก 18/2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ที่เป็นโสด พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับสวัสดิการวันเกิด 18/2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560
พ.ศ. 2560
ระเบียบ สอ.มก.

3. ทบทวนแผนกลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ ภารกิจเพือ่ พัฒนา สอ.มก. ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไป
โดยมีคณะทำ�งานรับผิดชอบและมีการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อระดมสมองและรวบรวมข้อคิดเห็น
ประกอบการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ดังกล่าว
9.2 ด้านเงินกู้
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1. อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม ปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้กำ�หนดดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ในอัตราร้อยละ 5.90 ต่อปี
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		 2. สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในปี 2560 รวม 14,329 สัญญา เป็นเงินจำ�นวน
2,945,061,287.11 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
สัญญา
บาท
สัญญา
บาท
สัญญา
บาท
457 5,859,700.00 195
85,640,800.00
48
69,867,000.00
672 8,755,000.00 243 105,375,900.00
55
60,962,890.00
1,017 14,057,800.00 325 169,001,900.00
91 130,681,000.00
789 11,109,000.00 245 104,533,000.00
65
74,527,500.00
514
6,385,60000 297 146,697,220.00
79
99,809,500.00
1,247 17,195,800.00 303 148,255,900.00
73
91,972,000.00
531 6,722,400.00 243 126,763,800.00
82 115,846,700.00
878 11,495,500.00 243 102,022,900.00
73
92,532,000.00
1,224 16,013,900.00 289 174,107,100.00
68
88,971,050.00
524 6,975,900.00 263 157,703,500.00
65
83,162,000.00
909 12,147,200.00 518 238,175,200.00
56
92,027,000.00
1,216 16,314,700.00 344 153,843,427.11
88
99,549,500.00
9,978 133,032,500.00 3,508 1,712,120,647.11 843 1,099,908,140.00

3. การให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อการมีที่อยู่อาศัยและเพิ่มทรัพย์สิน
			
ตามที่สหกรณ์ฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการ
ให้เงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ตลอดจนการซื้อที่ดิน
เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สินให้กับสมาชิก ในปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้ให้เงินกู้เพื่อการดังกล่าว รวม 259 ราย โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทการให้เงินกู้
1. เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
1.1 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
1.2 ซื้อห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
3. เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย
4. เพื่อซื้อที่ดิน
รวม

จำ�นวน (ราย)
81
40
23
71
44
259

จำ�นวน (บาท)
165,355,000.00
67,374,900.00
27,050,500.00
110,351,000.00
63,084,000.00
433,215,400.00
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4. ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกเพือ่ ให้สมาชิกได้รบั ประโยชน์

สูงสุด
			 4.1 ปรับขยายวงเงินกู้สามัญและวงเงินกู้พิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับเงินได้รายเดือนที่ปรับ
สูงขึ้น ดังนี้
				 (1) ขยายวงเงินกูส้ ามัญสำ�หรับผูก้ ทู้ เี่ ป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้รับบำ�นาญหรือบำ�เหน็จรายเดือน จากวงเงินกู้สูงสุด 1,500,000.00 บาท เป็น
1,800,000.00 บาท
				 (2) ขยายวงเงินกูส้ ามัญสำ�หรับผูก้ ทู้ เี่ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจำ�หน่วยงานพิเศษ มก. จากกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน
เป็น 22 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ไม่เกิน 900,000.00 บาท
				 (3) ขยายวงเงินกูพ้ เิ ศษสำ�หรับผูก้ ทู้ เี่ ป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้รับบำ�นาญหรือบำ�เหน็จรายเดือน จากวงเงินกู้สูงสุด 6,000,000.00 บาท เป็น
8,000,000.00 บาท
				 (4) ขยายวงเงินกูพ้ เิ ศษสำ�หรับผูก้ ทู้ เี่ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจำ�หน่วยงานพิเศษ มก. จากกู้ได้สูงสุด 3,000,000.00 บาท เป็น
4,000,000.00 บาท
			
4.2 ปรับหลักเกณฑ์การช่วยค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์สิน กรณีมอบให้บริษัทเป็น
ผู้ประเมินทรัพย์สิน จากเดิม สหกรณ์ฯ ช่วยค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์สินให้สมาชิก 1,200.00 บาท ต่อ
สัญญากู้ 1 สัญญา โดยผู้กู้หนึ่งราย ให้สิทธิเบิกค่าประเมินได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ปรับเป็น สหกรณ์ฯ ช่วยค่าใช้จ่าย
ในการประเมินทรัพย์สินให้สมาชิก ไม่เกิน 3,600.00 บาท/คน ตลอดการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ หากมีการเบิกไป
แล้วแต่ยังไม่เกินสิทธิ ส่วนที่เหลือสามารถเบิกในครั้งต่อไปได้
			 4.3 ให้ความช่วยเหลือสมาชิกวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย พักชำ�ระหนี้เงินต้นสามัญและพิเศษ ได้ไม่เกิน 6 เดือน
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9.3 ด้านการศึกษาและประชาสัมพันธ์
		 คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2560 ดำ�เนินการตามข้อบังคับข้อ 49
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด และดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ให้การศึกษา อบรมสมาชิก
และผู้ที่สนใจ ให้ทราบถึงอุดมการณ์ หลักการและวิธีการการบริหารงานของสหกรณ์ และดำ�เนินการอื่นตาม
ที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ดังนี้
		 1. ข่าว สอ.มก. รายเดือน 12 ฉบับ จัดส่งให้สมาชิกเป็นรายบุคคล สมาชิกสมทบที่แจ้งความ
ประสงค์รบั ข่าวสาร สอ.มก. สหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ งๆ เผยแพร่ขา่ วสารผ่านสือ่ ออนไลน์ ค่าใช้จา่ ย 530,825.40
บาท
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		 2. อบรมผู้ประสานงานหน่วยงานต่างจังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
1 ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี ค่าใช้จ่าย 38,480.- บาท
หน่วยงาน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถานีวิจัยดอยปุย
โครงการพหุภาษา
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
สถานีวิจัยทับกวาง
สถานีวิจัยปากช่อง
สถานีวิจัยลพบุรี

ผู้ประสานงาน
นายจักรา ราชฤทธิ์
นายปัญญา ไพจันทร์ นายสมศักดิ์ เจริญสุข
น.ส.นิตยา พุ่มสุข
นางสุกัญญา ออมสิน
น.ส.กนกวรรณ ขาวด่อน
นางฐิติญา อรชุน
นางปิยนุช ศรไชย
นางขวัญฤทัย เมฆหมอก
นายอภิเชษฐ บุญเรือง
นางอำ�นวยพร ประทุมโพธิ์

3. โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก จำ�นวน 3 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 1,229,367.50 บาท ดังนี้
			 3.1 ครั้งที่ 1 วันเสาร์–วันอาทิตย์ที่ 29 – 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค
จังหวัดเพชรบุรี จำ�นวนผู้เข้าสัมมนา 105 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
			 3.2 ครั้งที่ 2 วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค
จังหวัดเพชรบุรี จำ�นวนผู้เข้าสัมมนา 91 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
			 3.3 ครั้งที่ 3 วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ทแอนด์
สปา จังหวัดนครนายก จำ�นวนผู้เข้าสัมมนา 89 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
		 4. โครงการปฐมนิเทศสมาชิก เพือ่ ให้สมาชิกได้ทราบบทบาท สิทธิ หน้าที่ และสวัสดิการต่างๆ
ที่พึงได้รับภายใต้เงื่อนไข (สมาชิกที่ยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศจะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการวันเกิด) ในปี 2560
จัดอบรมจำ�นวน 6 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 808,295.90 บาท ดังนี้
			 4.1 ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จำ�นวน 3 ครั้ง
				 (1) วันที่ 3 มิถุนายน 2560 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 75 คน ผลการประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
				 (2) วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 74 คน ผลการประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
				 (3) วันที่ 10 กันยายน 2560 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 63 คน ผลการประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
			 4.2 บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม จำ�นวน 2 ครั้ง
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(1) วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 62 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
				 (2) วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 57 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
			 4.3 ปฐมนิเทศสมาชิกสังกัดหน่วยงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรม
เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร จำ�นวน 1 ครั้ง วันที่ 23 กันยายน 2560 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 62 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
		 5. โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก จำ�นวน 2 ครั้ง
			
5.1 เสวนาเรือ่ ง การบริหารการเงินเพือ่ เพิม่ หุน้ และเงินฝาก ผูร้ ว่ มเสวนา น.ส.รัชฏา ชืน่ เสียง
ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อ่วมทอง ดำ�เนินรายการโดย ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
พันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ 128 คน ค่าใช้จ่าย 78,062.-บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
			 5.2 เสวนาเรื่อง การปฏิรูปสหกรณ์มีผลกระทบกับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์อย่างไร
ผู้ร่วมเสวนา นายชัยวุฒิ มัณฑนานนท์ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ดำ�เนินรายการโดย ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
118 คน ค่าใช้จ่าย 68,776.- บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
6. โครงการพบปะสมาชิกและผู้บริหาร
			
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ อาคารอุทยานบ้านเชียงเครือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ 58 คน ค่าใช้จ่าย 40,750.-บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์ ดี
		 7. โครงการสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ จำ�นวน 2 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 1,038,720.-บาท
7.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์– วันอาทิตย์ที่ 15-16 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค
จังหวัดเพชรบุรี จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ 147 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
			 7.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ – วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเบลล์
วิลล่า จังหวัดนครราชสีมา จำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 105 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
8. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
			 มอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผูม้ รี ายได้นอ้ ย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) เงินได้รายเดือน
ไม่เกิน 22,000.- บาท ระดับการศึกษาตัง้ แต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี โดยหากมีบุตรกำ�ลังศึกษา
อยู่ 1 คน จะได้รับ 2,000.-บาท, 2 คน จะได้รับ 3,500.-บาท และ 3 คน จะได้รับ 4,500.-บาท มีสมาชิก
ยื่นขอรับทุน จำ�นวน 925 ราย เป็นเงิน 2,271,000.-บาท
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		 9. การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี
			 จัดพิธมี อบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ประจำ�ปี 2560 เพือ่ ส่งเสริมและ
สนับสนุน บุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำ�หนด ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับปริญญาตรี มีสมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร จำ�นวน 1,089 ราย เป็นเงิน 3,049,100.-บาท
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9.1 ครั้งที่ 1 วิทยาเขตกำ�แพงแสน วันที่ 3 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
9.2 ครั้งที่ 2 บางเขน วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกลุ อาคารสารนิเทศ
50 ปี
		 10. การจัดสรรทุนการศึกษาสำ�หรับสมาชิก สมาชิกยืน่ เรือ่ งขอรับทุนฯ จำ�นวน 23 ราย สนับสนุน
การศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000.-บาทต่อทุน ต่อปีการศึกษา เป็นเงิน 179,600.-บาท
		 11. มอบทุนการศึกษาสำ�หรับบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ
จำ�นวน 9 ราย เป็นเงิน 91,000.-บาท
		 12. งานแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึก
หุ้น สอ.มก. คนละ 50 หุ้น หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ผลิตภัณฑ์จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร เหรียญหลวงพ่อคูณ การบรรยาย “การดำ�รงชีวติ หลังวัยเกษียณ” โดย อาจารย์ไกร มาศพิมล
นักโภชนาการบำ�บัด แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล
ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี จำ�นวน 171 คน พร้อมกับเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเงินขวัญถุง รวมเป็น
เงิน 9,134,335.-บาท
		 13. ปฏิทินปีใหม่ 2561 แบบแขวน ให้กับสมาชิก ผู้มีอุปการคุณ และสหกรณ์ลูกค้า จำ�นวน
12,000 ฉบับ
		 14. สวัสดิการ
จำ�นวน จำ�นวนเงิน
รายการ
(ราย)
(บาท)
1) สวัสดิการเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
213
8,880,696.00
2) สวัสดิการเพื่อการครองชีพ
2,695 9,971,008.00
3) สวัสดิการขวัญถุงกรณีเกษียณอายุ
176
984,319.00
4) สวัสดิการสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
52
2,603,903.00
5) สวัสดิการช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
(คู่สมรส บิดา มารดา บุตรอายุไม่เกิน 18 ปี)
262
2,570,710.00
6) สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
52
2,603,903.00
7) สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย
7.1 คนไข้ใน
752
1,210,900.00
7.2 อัมพาต อัมพฤกษ์ ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคร้ายแรงอื่นๆ
128
640,000.00
7.3 อุบัติเหตุ กระดูกหัก หรือแตก หรือมีบาดแผลฉกรรจ์
81
159,500.00
7.4 ได้รบั อุบตั เิ หตุ มีบาดแผลฉีกขาด ได้รบั การรักษาโดยการเย็บแผล 12
12,500.00
7.5 เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ประเภทผู้ป่วยนอก
74
90,600.00
8) สวัสดิการรับขวัญบุตร
106
117,000.00
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รายการ
9) สวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด
10) สวัสดิการสมรส
11) สวัสดิการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
12) ช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยธรรมชาติ
12.1 อุทกภัย
12.2 วาตภัย
12.3 อัคคีภัย

50

จำ�นวน
(ราย)
19
63
16

จำ�นวนเงิน
(บาท)
116,200.00
72,000.00
16,000.00

52
5
3

293,250.00
14,000.00
75,000.00

9.4 ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
		 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้จดั โครงการต่างๆ ทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ตามแผนงาน
ปี 2560 โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด 808,435.54 บาท จากงบประมาณ 1,200,000.-บาท คง
เหลือ 391,564.46 บาท ดังนี้
		 ใช้เงินจากงบประจำ� (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก) 900,000.-บาท
		 1. โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม (ธรรมสัญจร/นัง่ สมาธิ-ปฏิบตั ธิ รรม)
			 1.1 ไหว้พระ 9 วัด ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เส้นทางจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกเข้า
ร่วมโครงการจำ�นวน 66 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 71,120.-บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
			 1.2 ไหว้พระ 9 วัด ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เส้นทางจังหวัดราชบุรี สมาชิกเข้า
ร่วมโครงการจำ�นวน 92 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 78,260.-บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
			 1.3 สำ�นักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต จ.สระบุรี วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 สมาชิก
เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 40 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 80,947.54 บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีมาก
			 1.4 วัดป่าสว่างบุญ จ.นครนายก วันที่ 16 – 17 กันยายน 2560 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ
จำ�นวน 65 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 79,576.-บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
			 1.5 Woodland เมืองไม้แฟนตาซี จ. นครปฐม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2560 สมาชิก
เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 156 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 102,849.50 บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก
			 1.6 Woodland เมืองไม้แฟนตาซี จ.นครปฐม ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กันยายน 2560 สมาชิก
เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 77 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 70,078.-บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีมาก
				 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 482,831.04 บาท
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2. โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านทัศนศึกษา
			 2.1 โครงการทัศนศึกษา (ต่างประเทศ) ประเทศเวียดนาม วันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2560
สมาชิกเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 22 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 60,900.-บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก
			 2.2 โครงการทัศนศึกษา (ในประเทศ) จ.เลย/เชียงคาน วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560
สมาชิกเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 23 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 32,300.-บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก
				 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 93,200.-บาท
		 3. โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก
			 3.1 ทำ�ขนมชัน้ (ดอกกุหลาบ) ดำ�เนินการโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2560 สมาชิกเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 34 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 35,212.บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
				 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 35,212.-บาท
		 4. โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านสุขภาพ
			 4.1 นวดเพื่อสุขภาพ ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคาร สอ.มก. 36 ปี วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
สมาชิกเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 38 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 36,612.50 บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก
			 4.2 โยคะเพื่อปัองกันโรค ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคาร สอ.มก. 36 ปี วันที่ 23 กรกฎาคม
2560 สมาชิกเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 35 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 38,900.- บาท ผลการประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก
				 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 75,512.50 บาท
			 ใช้เงินจากแผนกลยุทธ์ (ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนา/กลยุทธ์) 300,000.-บาท
		 5. โครงการดูงานสถานประกอบการหรือเกษตรกรทีป่ ระสบความสำ�เร็จโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
			 5.1 ศูนย์เรียนรู้บ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สมาชิกเข้าร่วม
โครงการ จำ�นวน 76 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 54,140.-บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
		 6. โครงการดูงานชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
			 6.1 ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกร จ.ลพบุรี วันที่ 9 กันยายน 2560 สมาชิกเข้าร่วม
โครงการ จำ�นวน 75 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 67,540.-บาท ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
9.5 ด้านการบริหารการเงิน
		 เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มการขยายตัวได้ชัดเจนขึ้น และขยายตัวสูงกว่าที่ประมาณ
การไว้ โดยได้รบั แรงส่งจากการส่งออก และความต้องการในประเทศทยอยปรับตัวดีขนึ้ อัตราเงินเฟ้อมีทศิ ทาง
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ปรับสูงขึ้น ประกอบกับดัชนีตลาดหุ้นมีการขยายตัวสูงขึ้นกว่าปี 2559 จำ�นวน 209.60 จุด แต่อัตราดอกเบี้ย
จากผลตอบแทนของการลงทุนมีแนวโน้มลดลง ส่วนด้านเงินฝากของ สอ.มก. มีสภาพนิ่งและเพิ่มขึ้น ไม่มี
สภาพการไหลออกของเงินฝากผิดปกติ ทำ�ให้สามารถลงทุนและสร้างผลกำ�ไรเกินเป้าหมายทีไ่ ด้ประมาณการไว้
		 ในปี 2560 สอ.มก. ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระดับสูงเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ฝากเงิน
สำ�หรับรายละเอียดการบริหารเงินของ สอ.มก. มีดังนี้
		 (1) การบริหารอัตราดอกเบี้ย สอ.มก. ยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้แก่
สมาชิกในปี 2560 โดยยังคงอัตราไว้เท่ากับเมื่อปี 2559
ประเภท
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- ตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท
- ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
เงินฝากประจำ� 12 เดือน
- ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป
เงื่อนไข
ฝากไม่ถึง 3 เดือน
ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน
ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน
เงินฝากประจำ� 24 เดือน (ไม่เสียภาษี)
เงินให้สมาชิกกู้ยืม
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อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
1.75
2.65
2.70
2.80
1.75
2.65
4.00
5.90

(2) การบริหารการลงทุน สอ.มก. ได้นำ�เงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มั่นคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน หรือไม่ด้อยสิทธิ
ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำ�นึงถึงสัดส่วน ระยะเวลาการลงทุน
และผลตอบแทนที่เหมาะสม
		 (3) กองทุนส่วนบุคคล ในปี 2560 สอ.มก. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลทั้งสิ้นจำ�นวน 2 บลจ. เพื่อกระจายความเสี่ยงในการบริหารเงินตามหลัก
การลงทุน ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินได้ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของกองทุนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยทาง บลจ. จะต้องเข้ามารายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการบริหารการเงินพิจารณา
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ทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย เพื่อที่ทางคณะกรรมการบริหารการเงินจะได้บริหารผลตอบแทนและความเสี่ยงให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา สำ�หรับฐานะของกองทุนและผลการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2560
โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
			ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์มกี ารปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานของกองทุนส่วน
บุคคลที่ สอ.มก. ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีตามไปด้วย โดยกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย บลจ.เอ็มเอฟซี
จำ�กัด (มหาชน) ได้คนื ผลตอบแทนให้ สอ.มก. จำ�นวน 14 ครัง้ และกองทุนส่วนบุคคลทีบ่ ริหารโดย บลจ.กสิกร
ไทย จำ�กัด จำ�นวน 10 ครั้ง เป็นเงินรวม 101 ล้านบาท
		
(4) การให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ยืมเงิน เนื่องจากในปี 2560 นี้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้
ออกระเบียบเกี่ยวกับการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินโดยมีผลใช้บังคับกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนีย่ น ขนาดใหญ่ทมี่ สี นิ ทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ซึง่ มีใจความสำ�คัญ ดังนี้ “จำ�นวนเงินกูท้ ใี่ ห้แก่สหกรณ์
ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆ เมื่อรวมกับจำ�นวนเงินฝากที่สหกรณ์ผู้ให้กู้ฝากไว้กับสหกรณ์ผู้ขอกู้ (ถ้ามี) แล้ว ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์ผู้ให้เงินกู้ แต่เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้ทุกรายและ
เงินรับฝากของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและคํ้าประกันประจำ�ปีที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” ทำ�ให้คณะกรรมการบริหารการเงินต้องพิจารณาและกำ�หนด
หลักเกณฑ์การให้สหกรณ์อนื่ กูใ้ หม่ให้ละเอียดและรอบคอบขึน้ กว่าเดิม เพือ่ ให้สอดคล้องและไม่ขดั ต่อระเบียบ
ที่นายทะเบียนกำ�หนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
			ก) วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท (ถ้าเกิน 300 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการดำ�เนินการ) กรอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
นายทะเบียนสหกรณ์
			ข) อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน ชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน
			ค) ระยะเวลาชำ�ระคืนไม่เกิน 60 งวดเดือน
			ง) หลักประกันคณะกรรมการดำ�เนินการทั้งชุดคํ้าประกัน
			จ) ลงนามในสัญญาเงินกู้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ
			ฉ) กำ�หนดระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วัน
ที่ลงนามในสัญญากู้
			จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่
ร้อยละ 1.50 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโน้มต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น ทำ�ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีความสามารถในการปล่อยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้หลายสหกรณ์จำ�เป็นต้องแข่งขันกันในการหาลูกค้า เพื่อนำ�
รายได้จากส่วนนี้มาชดเชยรายได้จากการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ที่ได้ผลตอบแทนในอัตราที่ตํ่ามาก โดย
เฉพาะการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ย ทำ�ให้สหกรณ์ที่เป็นลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น แต่จากวิสัยทัศน์ของคณะ
กรรมการบริหารการเงินที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตั้งแต่ปี 2559 จึงทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยของ สอ.มก. ใน
ปัจจุบันสามารถแข่งขันกับสหกรณ์อื่นได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีในปี 2560 นี้
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อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ไม่เกิน 24 เดือน
ไม่เกิน 60 เดือน
ไม่เกิน 120 เดือน
1 มกราคม 2560
3.75
4.00
4.25
15 ธันวาคม 2560
3.75
4.00
ยกเลิก
		 (5) การรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น เนื่องจากในปี 2560 นี้ นายทะเบียนสหกรณ์
ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นโดยมีผลใช้บังคับกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีใจความสำ�คัญ ดังนี้ “กรณีของผู้ฝากที่
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์
จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว (ถ้ามี) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวม
กับทุนสำ�รองของผูฝ้ าก” ทำ�ให้คณะกรรมการบริหารการเงินต้องพิจารณาการนำ�เงินไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นด้วยความละเอียดและรอบคอบยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ขัดต่อระเบียบที่นายทะเบียนกำ�หนด
		 (6) การบริหารสภาพคล่อง สอ.มก. ได้ดำ�รงสภาพคล่องร้อยละ 10 ของเงินฝาก ดังนี้
วงเงิน
หลักประกัน
ประเภทสภาพคล่อง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
60.00
1.1 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
20.00 พันธบัตรรัฐบาล,หุน้ กูเ้ อกชน 32 ล้านบาท
1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
20.00 พันธบัตรรัฐบาล 25 ล้านบาท
1.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สาขา ย่อย มก.
5.00 หุ้นกู้เอกชน 8 ล้านบาท
1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
5.00 หุ้นกู้เอกชน 10 ล้านบาท
1.5 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
5.00 หุ้นกู้เอกชน 5 ล้านบาท
1.6 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
5.00 หุ้นกู้เอกชน 6 ล้านบาท
2. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น 5 ธนาคาร
5,410.00
2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
650.00 หุ้นกู้เอกชน
2.2 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
3,000.00 พันธบัตรรัฐบาล,หุ้นกู้เอกชน
2.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
500.00 หุ้นกู้เอกชน
2.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
660.00 หุ้นกู้เอกชน
2.5 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
600.00 หุ้นกู้เอกชน
3. วงเงินกู้ยืมเครือข่ายสหกรณ์
250.00
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์
ที่สูงกว่าบวก 0.50 บาท
3.1 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำ�กัด
50.00
3.2 สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จำ�กัด
50.00
3.3 สอ.กรมป่าไม้ จำ�กัด
30.00
3.4 สอ.กรมประมง จำ�กัด
30.00
3.5 สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
30.00
3.6 สอ.กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด
30.00
3.7 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด
30.00
รวมทั้งสิ้น
5,720.00
วันที่บังคับใช้
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9.6 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
		 ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีได้ดำ�เนินการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาระบบงาน เพือ่ ให้การบริการสหกรณ์มคี วามสะดวกรวดเร็ว และประหยัด
ทรัพยากร ซึ่งสามารถสรุปผลการดำ�เนินงานได้ดังต่อไปนี้
1) ปรับปรุงโปรแกรมประมวลผลหักเงินจากบัญชีและออกใบเสร็จซือ้ หุน้ ให้ผา่ นขัน้ ตอนเดียว
2) ปรับปรุงโปรแกรมประมวลผลหักเงินฝากบัญชีออมทรัพย์และฝากเงินเข้าบัญชีประจำ� 24
เดือน ให้ผ่านขั้นตอนเดียว
3) ปรับปรุงโปรแกรมโอนเงินกู้ (Batch) เข้าบัญชีเงินฝากให้ทำ�ได้
4) พัฒนา Mobile Application (Android) สำ�หรับสหกรณ์
5) พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานตาม Job Description
6) ปรับปรุงขั้นตอนการกรณีฝาก-ถอนเงินสด (แบบไม่ต้องเขียนสลิป)
7) ปรับปรุงโปรแกรมบันทึกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกผูม้ รี ายได้นอ้ ยไว้ใช้ใน
คราวถัดไปได้
8) พัฒนาโปรแกรมออกรายงานการซือ้ หุน้ พิเศษประจำ�เดือน โดยทีส่ ามารถกำ�หนดช่วงวันที่
และแยกประเภทการซื้อพร้อมจำ�นวนรายได้
9) พัฒนาโปรแกรมส่งออกข้อมูลสมาชิก โดยสามารถเลือกเขตข้อมูลที่ต้องการได้เอง
10) พัฒนาโปรแกรมสืบค้นข้อมูลการประเมินหลักทรัพย์
11) พัฒนาโปรแกรมส่งออกข้อมูลตามแบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ
12) พัฒนาโปรแกรมส่งออกข้อมูลตามแบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
13) พัฒนาโปรแกรมส่งออกข้อมูลตามแบบรายงานการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
14) ปรับปรุงโปรแกรมบันทึกคำ�ขอกู้ให้ป้องกันการกรอกข้อมูลผิด
15) ปรับปรุงโปรแกรมออกหนังสือแบบพับปิดผนึกแจ้งสมาชิกไปรับบัตร
16) ปรับปรุงโปรแกรมคำ�นวณเงินปันผล กรณีปันผลเพิ่ม
17) ปรับปรุงระบบงานเลือกตั้ง
18) พัฒนาเว็บไซต์สำ�หรับให้คำ�แนะนำ�บริการของ สอ.มก.
19) จัดเตรียมการนำ�เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปฝากที่ศูนย์ข้อมูลของ มก.
10. กิจกรรมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้เพิม่ พูนความรู้ และประสบการณ์ให้กบั กรรมการ
ดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ โดยส่งเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ดังนี้
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – ประชุมสัมมนา
23-25 มกราคม 2560 นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
10 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
วัน เดือน ปี

หัวข้อเรื่อง

การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จ.เชียงราย
รุ่นที่ 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน”
21-24 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวพรชนัน สมบูรณ์สวัสดิ์ อบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน
สหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
Fintech ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 4.0
21 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น
องค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
10 มีนาคม 2560 นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์ การประชุมชีแ้ จงแนวทางการส่งเสริม
สหกรณ์ปี 2560
20 - 25 มีนาคม 2560 รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการ
นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผูช้ �ำ นาญการ”
รุ่นที่ 18
10 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
โครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน
สส.ชสอ. 4 ภาค ประจำ�ปี 2560
12 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
โครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน
สส.ชสอ. 4 ภาค ประจำ�ปี 2560
15 พฤษภาคม 2560 นางสาววรพร ปั้นรัตน์
สัมมนาโครงการ ทบทวนแนวทางการ
นางสาวธัญญ์ศริน วราชุน
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินสำ�หรับ
ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
18 พฤษภาคม 2560 ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
นายสุรชัย แก้ววิลัย
เกณฑ์กำ�กับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
20 พฤษภาคม 2560 ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่าง
พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ.....กับ
อนาคตสหกรณ์ไทย
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กรุงเทพฯ
จ.เชียงใหม่
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
จ.พิษณุโลก
จ.ขอนแก่น
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
จ.เพชรบุรี
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – ประชุมสัมมนา
20 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
วัน เดือน ปี

21 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
26 – 28 พฤษภาคม 2560 นางปิยธิดา แย้มเกษร

29 พฤษภาคม 2560 นางปิยธิดา แย้มเกษร
นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์
2 มิถุนายน 2560 ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์
นายสุรชัย แก้ววิลัย
3 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
9 มิถุนายน 2560
19 - 21 มิถุนายน 2560
21 - 24 มิถุนายน 2560

27 มิถุนายน 2560

17-22 กรกฎาคม 2560

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

โครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน
สส.ชสอ. 4 ภาค ประจำ�ปี 2560
โครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน
สส.ชสอ. 4 ภาค ประจำ�ปี 2560
ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2560 ประชุมสัมมนา เรื่อง
“สุขกับงาน สำ�ราญกับชีวิต”
สัมมนาเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ของ ชสอ.
งานวิชาการ สอ.รพ. เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 15 ปี

จ.นครศรีธรรมราช
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

จ.นนทบุรี
กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน จ.นนทบุรี
สส.ชสอ.4 ภาค ประจำ�ปี 2560
นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์ ฟังการชี้แจงแบบรายงานทางการเงิน กรุงเทพฯ
นายภัทรพล กลัดเจริญ
ของสหกรณ์
นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ Service mind เพื่องานสหกรณ์ กรุงเทพฯ
นางสาวอังกาบ แตงเอี่ยม
นางสาวศศิภา เพชรกรรพุม อบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน กรุงเทพฯ
สหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
Fintech ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 4.0
นางปิยธิดา แย้มเกษร
ร่วมประชุมโครงการนิเทศหลักเกณฑ์ กรุงเทพฯ
นายสุรชัย แก้ววิลัย
และวิธีประเมินสหกรณ์สีขาว ด้วย
ธรรมาภิบาล
รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการ กรุงเทพฯ
บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 18
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – ประชุมสัมมนา
3-4 สิงหาคม 2560 นางปิยธิดา แย้มเกษร
นางสาวอุราพร พิมพ์ทอง
นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์
นายสุรชัย แก้ววิลัย
นางสาวชวาลา บุญจันทร์
นายสมัย เสริฐเจิม
18-20 สิงหาคม 2560 นางปิยธิดา แย้มเกษร
วัน เดือน ปี

21-23 สิงหาคม 2560 นางวนิดา อภิสุนทรางกูร
นางสาวธัญญศรินทร์ วราชุน
22 สิงหาคม 2560

นายสุรชัย แก้ววิลัย

18-22 กันยายน 2560 นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
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27 กันยายน 2560

นางเพียงพร สนธิสุทธิ์
นางธัญญา ศักดิ์กะทัศน์

7-8 ตุลาคม 2560

นางสาวศศิภา เพชรกรรพุม
นางพงษ์ศักดิ์ สิทธิภาพ

7 ตุลาคม 2560

นางปิยธิดา แย้มเกษร

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

อบรมสมาชิกสัญจร

จ.ขอนแก่น

สัมมนาเกณฑ์และแนวทางการกำ�กับ
ใหม่เป็นวิกฤตหรือโอกาสสหกรณ์ออม
ทรัพย์
การตรวจสอบวิเคราะห์ผลการดำ�เนิน
งานและแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
สหกรณ์
สัมมนาทางวิชาการ “แนวทางความ
เปลีย่ นแปลง และการเตรียมพร้อมต่อ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งภาคบังคับคดี ที่แก้ไขใหม่” (ครั้ง
ที่ 2)
โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับ
ภูมภิ าคเอเชีย “การร่วมกันสร้างสะพาน
เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ เพือ่ สร้าง
คุณค่าแก่ผู้คนและชุมชน” ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำ�กัด
ผลกระทบของเกณฑ์การกำ�กับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และ
สหกรณ์สมาชิก
สัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2560 สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำ�กัด
โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหาร
ความเสี่ยงด้านการลงทุนและภาวะ
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน”

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

จ.นนทบุรี
กรุงเทพฯ
จ.นนทบุรี

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

วัน เดือน ปี
29 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – ประชุมสัมมนา
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
นางปิยธิดา แย้มเกษร
นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์

3 - 5 พฤศจิกายน 2560 นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
นางปิยธิดา แย้มเกษร
นางวนิดา อภิสุนทรางกูร

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

เสวนา เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายสู่ กรุงเทพฯ
ความเข้มแข็งและยั่งยืน”

สัมมนาวิชาการ ประจำ�ปี 2560 การ จ.เชียงใหม่
บริหารจัดการสหกรณ์ยุคใหม่ เพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สหกรณ์
ไตรภาคี (จุฬา, ธรรมศาสตร์, พนักงาน
ธนาคาร)

ศึกษาดูงาน
23 พฤศจิกายน 2560 นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
นายวิเชียร ไล้เลิศ
นางปิยธิดา แย้มเกษร
นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์
นายสมัย เสริฐเจิม
นายภัทรพล กลัดเจริญ
นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิภาพ

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ จำ�กัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก การให้สินเชื่อ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดังนี้
วัน เดือน ปี
รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน
12 มกราคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำ�กัด
28 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำ�กัด
3 มีนาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำ�กัด
5 เมษายน 2560
ธนาคารแห่งประเทศเนปาล (National Co-opreative Bank Ltd.: NCBL) กับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด
18 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จำ�กัด
19 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. จำ�กัด
9 มิถุนายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
25 ตุลาคม 2560
สถาบันสกรณ์แห่งอินโดนีเซีย (Cooperative Institute of Indonesia :
IKOPIN) และสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
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224,776.88

9 น.ส.วิษณี เคารพ

10
11
12
13
14
15
16
17

น.ส.อรทัย หนูกลาง
น.ส.พูนสุข แป้นอ้อย
น.ส.กัญทิมา คล้ายหนองลี
น.ส.วนิดา เผือกจิตร
น.ส.ธัญรัศมิ์ คงสิพัฒิ
นายอำ�นาจ อำ�เบา
นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
นางสาวิตรี แฉ่งประเสริฐ

165,539.88
1,786,827.71
436,321.82
490,986.95
900,164.04
904,490.21
631,573.05
559,138.37 (233.22)

-

-

200,232.92
263,175.08
1,498,646.02
34,708.66
89,873.19
156,662.72
78,988.75
612,497.39

เงินให้สมาชิกกู้ยืม
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
1 นายประมวล แก้วประดับ
2 น.ส.พัชรพร มุ่งมาตร
3 นางนภาศรี ไวศยะนันท์
4 นายประสบผล โสภาค
5 นายพิศณุ เพ็ชอินทร์
6 นายหลวิชัย ทับกลาง
7 นายอนุชา ปลีงาม
8 น.ส.ศุจิรดา บัวทอง

รายการ

ยอดเพิ่ม/ลด
ระหว่างปี

ลำ�ดับ

หนี้คงเหลือ
ยกมา

-

-

-

-

ดำ�เนินคดี
ระหว่างปี

หนี้คงเหลือ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยกไป
ร้อยละ บาท
ผลการดำ�เนินคดี

200,232.92 100 200,232.92 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
263,175.08 100 263,175.08 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
1,498,646.02 100 1,498,646.02 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
34,708.66 100 34,708.66 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
3,180.22 86,692.97 100 86,692.97 อยูร่ ะหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
156,662.72 100 156,662.72 อยูร่ ะหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
17,025.56 61,963.19 100 61,963.19 อยูร่ ะหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
99,176.60 513,320.79 100 513,320.79 อยูร่ ะหว่างผ่อนชำ�ระตามสัญญา
ประนอมหนี้
224,776.88 100 224,776.88 อยู่ระหว่างรอรับเงินค่าขายทอด
ตลาด
165,539.88 100 165,539.88 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
1,786,827.71 100 1,786,827.71 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
274,449.00 161,872.82 100 161,872.82 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
490,986.95 100 490,986.95 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
900,164.04 100 900,164.04 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
904,490.21 100 904,490.21 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
631,573.05 100 631,573.05 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
558,905.15 100 558,905.15 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด

รับชำ�ระหนี้
ระหว่างปี

รายชื่อสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ถูกด�ำเนินคดีและได้รับช�ำระหนี้ประจ�ำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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29

27
28

20
21
22
23
24
25
26

19 ว่าที่ ร.ต.มุขดา พลสงคราม

548,926.45 20

64,875.54 20

667,526.43 20

- ได้รับชำ�ระหนี้ครบถ้วนแล้ว
28,776.80 อยูร่ ะหว่างทวงถามก่อนฟ้อง
ดำ�เนินคดี
133,505.29 อยู่ระหว่างทวงถามก่อนฟ้อง
ดำ�เนินคดี
12,975.11 อยู่ระหว่างผ่อนชำ�ระตามคำ�ขอ
ประนอมหนี้
109,785.29 อยู่ระหว่างทวงถามก่อนฟ้อง
ดำ�เนินคดี

100 1,734,875.83 อยู่ระหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
100 291,886.09 อยู่ระหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
100 191,865.20 อยูร่ ะหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
100 1,121,105.55 อยูร่ ะหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
100 430,235.21 อยูร่ ะหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
100 451,813.74 อยูร่ ะหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
100 444,535.00 อยูร่ ะหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล

143,884.02 20

1,734,875.83
291,886.09
191,865.20
1,121,105.55
430,235.21
451,813.74
444,535.00

ยอดเพิ่ม/ลด ดำ�เนินคดี รับชำ�ระหนี้ หนี้คงเหลือ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลการดำ�เนินคดี
ระหว่างปี ระหว่างปี ระหว่างปี
ยกไป
ร้อยละ บาท
5,000.00 238,117.12 100 238,117.12 อยู่ระหว่างผ่อนชำ�ระตามสัญญา
243,117.12
ประนอมหนี้
1,000.00 44,239.30 100 44,239.30 อยู่ระหว่างผ่อนชำ�ระตามสัญญา
45,239.30
ประนอมหนี้

ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
น.ส.ปุญชรัศมิ์ (ปวีย์ภัทร์) เยาวพันธ์ 1,496,928.71 237,947.12
นายสุนทร แนวบุตร
245,565.11
46,320.98
นายเอกรินทร์ ชวดเมืองปัก
191,865.20
น.ส.สุวรรณา แสงทอง
1,121,105.55
น.ส.พรสวรรค์ วรยศ
430,235.21
น.ส.อรพิน ศรีสวัสดิ์
451,813.74
นายประกอบ มณีวงศ์
444,535.00
ลูกหนี้อื่น (ค้างชำ�ระติดต่อกันเกิน 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน)
น.ส.สุวีรยา ขวัญทอง
34,736.16
34,736.16
น.ส.ขนิษฐา ธรรมจง
สามัญ
143,884.02
พิเศษ
667,526.43
น.ส.พวงสร้อย สุขสมบูรณ์
สามัญ
64,875.54
พิเศษ
548,926.45

-

18 น.ส.สรกนก ประเสริฐธรรม

รายการ

หนี้คงเหลือ
ยกมา
-

ลำ�ดับ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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รายการ

-

-

42,415,689.58 100 42,415,689.58 อยู่ระหว่างรอรับการเฉลี่ยทรัพย์
จากกองล้มละลาย
ศาลพิพากษาให้ล้มละลายและจะขอตัดบัญชีหนี้สูญ ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 (จ) คือ ลูกหนี้ถูกคำ�พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่ง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว
เงินฝากสหกรณ์อื่น
34 สหกรณ์การเกษตรสามผง จำ�กัด 3,707,641.05
378,000.04
4,085,641.09 100 4,085,641.09 อยู่ระหว่างฟ้องดำ�เนินคดี
รวมทั้งสิ้น
56,935,164.25 284,034.88 7,643,134.50 434,567.54 65,852,978.53
61,243,029.90
สมาชิก
สหกรณ์เคหเกษตรฯ
สหกรณ์การเกษตรสามผง
รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 ธันวาคม 2559
8,794,693.93
42,415,689.58
1,957,641.05
53,168,024.56 บาท
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
5,947,005.30
2,128,000.04
8,075,005.34 บาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 ธันวาคม 2560
14,741,699.23
42,415,689.58
4,085,641.09
61,243,029.90 บาท

-

ยอดเพิ่ม/ลด ดำ�เนินคดี รับชำ�ระหนี้
ระหว่างปี ระหว่างปี ระหว่างปี
3,218,544.01
-

หนี้คงเหลือ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลการดำ�เนินคดี
ยกไป
ร้อยละ บาท
3,218,544.01 20 643,708.80 อยู่ระหว่างทวงถามก่อนฟ้อง
ดำ�เนินคดี
1,078,141.62
1,078,141.62 20 215,628.32 อยู่ระหว่างทวงถามก่อนฟ้อง
ดำ�เนินคดี
40,537.71
40,537.71 20
8,107.54 อยู่ระหว่างทวงถามก่อนฟ้อง
ดำ�เนินคดี
10,811,833.62 284,034.88 7,265,134.46 434,567.54 19,351,647.86
14,741,699.23

หนี้คงเหลือ
ยกมา
-

รวมเงินให้สมาชิกกู้ยืม
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
33 สหกรณ์เคหเกษตรและสหกรณ์ จำ�กัด 42,415,689.58

32 น.ส.รัตนา เสาวรส

31 นางนงคราญ คงคาศรี

30 นายโปรยชัย กล้าขยัน

ลำ�ดับ
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โครงการพิเศษเพือ่ สนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติวงเงินสนับสนุนจาก สอ.มก.
ในการจัดหาอาคาร ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร แล้วทั้งหมด 49 โครงการ โดยมีรายละเอียดแสดงต่อไปนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตัง้ แต่ ปี 2543 มีโครงการทีส่ นับสนุน รวมทัง้ สิน้ 49 โครงการ มูลค่าทัง้ สิน้ 4,552.03 ล้านบาท ซึง่ ได้ด�ำ เนินการ
แล้วเสร็จ 48 โครงการ อีก 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำ�เนินการ ซึ่งคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 95 แล้ว
		
สรุปโครงการตามวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1) บางเขน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 25 โครงการ ชำ�ระคืนหมดแล้ว 8 โครงการ อยู่ระหว่างการชำ�ระคืน 17
โครงการ ประกอบด้วย
		 - โครงการก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 18 โครงการ มูลค่า 2,160.35 ล้านบาท
		 - โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคาร จำ�นวน 7 โครงการ มูลค่า 245.01 ล้านบาท
2) วิทยาเขตกำ�แพงแสน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 16 โครงการ ชำ�ระคืนหมดแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่างการ
ชำ�ระคืน 13 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำ�เนินการ 1 โครงการ ประกอบด้วย
		 - โครงการก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 8 โครงการ มูลค่า 1,462.97 ล้านบาท
		 - โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคาร จำ�นวน 8 โครงการ มูลค่า 40.96 ล้านบาท
3) วิทยาเขตศรีราชา มีจำ�นวนทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยทั้ง 2 โครงการชำ�ระคืนหมดแล้ว ประกอบด้วย
		 - โครงการการก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 2 โครงการ มูลค่า 306.41 ล้านบาท
4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจำ�นวนทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยทั้ง 2 โครงการอยู่
ระหว่างการชำ�ระคืน ประกอบด้วย
		 - โครงการการก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 2 โครงการ มูลค่า 160.02 ล้านบาท
5) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีจำ�นวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ชำ�ระคืนหมดแล้ว 1 โครงการ
อยู่ระหว่างการชำ�ระคืน 2 โครงการ ประกอบด้วย
		 - โครงการก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 3 โครงการ มูลค่า 161.70 ล้านบาท
6) ศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 1 โครงการ ชำ�ระคืนหมดแล้ว ประกอบด้วย
		 - โครงการจัดหาครุภัณฑ์
จำ�นวน 1 โครงการ มูลค่า 14.81 ล้านบาท
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ความคืบหน้าการขายที่ดินพร้อมอาคารโครงการสวนเกษตร
จังหวัดระยอง
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 อนุมัติหลักการให้ขาย
อาคารพร้อมที่ดินโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง และขอให้ตั้งคณะทำ�งานโดยมีผู้แทนของสมาชิกด้วย
คณะกรรมการดำ�เนินการครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 จึงมีมติแต่งตั้งคณะทำ�งาน
ขายอาคารพร้อมที่ดินโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง โดยมีผู้แทนของสมาชิกร่วมเป็นคณะทำ�งานด้วย
รายนามคณะทำ�งานมีดังนี้
1. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
ประธานคณะทำ�งาน (กรรมการสหกรณ์ฯ)
2. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
คณะทำ�งาน (กรรมการสหกรณ์ฯ)
3. นายนพดล
ระโยธี
คณะทำ�งาน (ผู้แทนสมาชิก)
4. นางสมเพียร เกษมทรัพย์
คณะทำ�งาน (ผู้แทนสมาชิก)
5. นางสมศรี
ภัทรธรรม
คณะทำ�งาน (ผู้แทนสมาชิก)
6. นายทองหล่อ เอี่ยมสำ�อางค์
คณะทำ�งาน (ผู้แทนสมาชิก)
7. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
คณะทำ�งานและเลขานุการ (กรรมการสหกรณ์ฯ)
8. นายสุรชัย
แก้ววิลัย
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ (เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)
คณะทำ�งานฯ ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพปัจจุบันของที่ดินและอาคารที่จังหวัดระยอง และได้
หารือร่วมกัน เพื่อกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบราคาตลาด ณ ปัจจุบันของโครงการ
จึงเห็นว่าควรให้บริษทั ประเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเข้าประเมินราคา เพือ่ ประกอบ
การพิจารณากำ�หนดราคาขายต่อไป ซึ่งบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินได้ประเมินโครงการแล้ว สรุปดังนี้
1. ราคาประเมินที่ดิน มูลค่าทั้งสิ้น 5,591,400 บาท ประกอบด้วย
		 1.1 ที่ดินเปล่า จำ�นวน 1 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 59 ตารางวา มูลค่า 4,459,000 บาท
		 1.2 ที่ดินเปล่าและเป็นบ่อนํ้าบางส่วน จำ�นวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
มูลค่า 1,132,400 บาท
2. ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าทั้งสิ้น 3,516,300 บาท ประกอบด้วย
		 2.1 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำ�นวน 3 หลัง มูลค่า 3,139,200 บาท (รวมพื้นที่ระเบียงและเฉลียง)
		 2.2 อาคารโรงอาหาร จำ�นวน 1 หลัง มูลค่า 377,100 บาท
		 มูลค่าที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ้น 9,107,700 บาท
คณะทำ�งานฯ ได้พจิ ารณากำ�หนดราคาขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง
ในราคาไม่ตาํ่ กว่า 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยให้ผซู้ อื้ ชำ�ระค่าใช้จา่ ยในการขายทัง้ หมด และ
กำ�หนดระยะเวลาขายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผู้สนใจซื้อโดยติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 3
ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ซื้อ
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		 ข้อเสนอแนะของคณะทำ�งาน
1. นายทองหล่อ เอี่ยมสำ�อางค์ (ผู้แทนสมาชิก) เสนอแนะว่า ควรแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ ที่มีที่ดินใน
โครงการทราบว่าสหกรณ์จะขายที่ดิน
2. นางสมศรี ภัทรธรรม (ผู้แทนสมาชิก) เสนอแนะว่า หากไม่ขาย ปล่อยที่ดินไว้ก็จะเป็นที่ดินรกร้าง
ไม่มีการพัฒนา หากขายและผู้ซื้อนำ�ไปพัฒนา ก็น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินรอบข้าง
3. นางสมเพียร เกษมทรัพย์ (ผู้แทนสมาชิก) เสนอแนะว่า เนื่องจากโครงการสวนเกษตร จังหวัด
ระยอง ก่อตัง้ โครงการโดยสหกรณ์ ซึง่ ปัจจุบนั ยังคงมีสมาชิกของสหกรณ์เป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ อยูห่ ลายแปลง
การจะขายที่ดินโดยไม่สนใจสมาชิกที่ยังคงถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่เป็นการไม่สมควร ประกอบกับสหกรณ์ได้ที่
ดินทั้ง 3 แปลง มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงไม่เห็นชอบให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการดังกล่าว ส่วนบ้าน
พักที่ชำ�รุดทรุดโทรมเห็นควรให้ซ่อมแซมเท่าที่จำ�เป็นเพื่อไม่ให้บ้านพักเสียหายไปมากกว่านี้ ซึ่งสหกรณ์มี
ศักยภาพพอที่จะสามารถบำ�รุงรักษาได้
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ประจ�ำปี 2560

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด (สอ.มก.)
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี พ.ศ. 2559 สอ.มก. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ได้เลือกตั้ง
นางพรรณวิภา เอือ้ สุนทรวัฒนา นายวิรตั น์ สุวรรณาภิชาติ และนางสุวาพร ชืน่ อารมณ์ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการ
สำ�หรับปีการบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ทำ�การตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนินการเป็นประจำ�ทุกเดือน ผลการตรวจสอบประจำ�ปี 2560
สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อตรวจสอบผลการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ
และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559
2. เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน การเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ประจำ�ปี 2560
3. เพื่อตรวจสอบหลักฐาน และความถูกต้องของการดำ�เนินธุรกิจ การนำ�เงินฝากสหกรณ์อื่น เพื่อ
ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ
4. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมโครงสร้างองค์กร การบริหารงานของฝ่ายจัดการ และรายละเอียด
ขั้นตอนวิธีการทำ�งานของฝ่ายจัดการ
5. เพือ่ ตรวจสอบวิธกี ารขัน้ ตอนการควบคุมจัดทำ�ทะเบียนคุมทรัพย์สนิ รวมทัง้ การจำ�หน่ายสินทรัพย์
เสื่อมสภาพ
6. เพื่อตรวจสอบการควบคุมและรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน
ขั้นตํ่าในการควบคุมภายใน การใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
7. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�นายทะเบียนสหกรณ์ เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ต้อง
ปรับปรุง แก้ไข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานคณะทำ�งานชุดต่าง ๆ
ตรวจสอบการให้บริการด้านต่าง ๆ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการควบคุมภายใน
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จำ�หน่ายสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
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7. ตรวจสอบการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
8. ตรวจสอบตามหลักฐานโดยวิธีสุ่มตัวอย่างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
9. ติดตามและสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ สอ.มก.

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

1. ด้านการบริหารงานทั่วไป ได้ดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
		 1.1 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
			 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด (สอ.มก.) มีการกำ�หนดโครงสร้าง
ขององค์กรและการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเหมาะสมชัดเจน โดยมีการกำ�หนดชือ่ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
งานในแต่ละฝ่าย มีการจัดทำ�ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล และจัดทำ�ขั้นตอนการทำ�งานของ
แต่ละฝ่าย รวมทั้งมีการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ แต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ
			 ขอให้ สอ.มก. เร่งดำ�เนินการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกฝ่าย ภายใต้รูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน และควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในภาระหน้าที่ ที่รับผิด
ชอบอย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก สอ.มก.
		 1.2 วิธีการ ขั้นตอน การควบคุมทรัพย์สินและการจำ�หน่ายสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
			 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด (สอ.มก.) มีการปฏิบัติตามระเบียบ
สอ.มก. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของ สอ.มก. มีการบันทึก
ทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยกำ�หนดเลขทะเบียนครุภัณฑ์ตามชนิดของครุภัณฑ์เรียงตามลำ�ดับวันที่ซื้อครุภัณฑ์
ราคาทุน และสถานที่ใช้งานประจำ�
			 ทั้งนี้ สอ.มก. มีการจำ�หน่ายสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) ที่มิได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของ สอ.มก.
โดยการโอน(บริจาค) ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์กร สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อไป
			 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์(ครุภัณฑ์) ของ สอ.มก. ผู้ตรวจสอบกิจการ
ขอให้ สอ.มก. ควรมีโปรแกรมการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อความสะดวกในการควบคุมและสืบค้น
ข้อมูล ประวัตกิ ารซ่อมแซม การคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาครุภณ
ั ฑ์ การออกรายงาน ประกอบการตรวจนับประจำ�ปี
รวมถึงการจำ�หน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ
		 1.3 การดำ�เนินธุรกิจ
			 1.3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด (สอ.มก.) มีธุรกิจสำ�คัญที่
ดำ�เนินการคือ การรับฝากเงินและการให้กู้เงิน
			 1.3.2 การรับฝากเงินและการให้กู้เงิน เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และมติของ
คณะกรรมการดำ�เนินการของ สอ.มก. เอกสาร หลักฐาน การคํา้ ประกัน และหลักประกัน เอกสารประกอบอืน่
ทีจ่ �ำ เป็นครบถ้วน มีระบบการจัดเก็บอย่างเรียบร้อยและเหมาะสม จะมีบางกรณีทแี่ บบหนังสือยืนยันคํา้ ประกัน
หนี้สามัญ แบบหนังสือยินยอมของคู่สมรส ไม่ระบุว่าเขียนที่ไหน วันที่เท่าไหร่และพยานลงนามในเอกสาร
ไม่ครบ
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			 1.3.3 ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ฝ่ายจัดการ สอ.มก. มีการ
ติดตามและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการทุก 15 วัน เพื่ออนุมัติดำ�เนินการ การติดตาม
ทวงถาม และ/หรือดำ�เนินการตามกฎหมาย
			 การดำ�เนินธุรกิจของ สอ.มก. ทั้งด้านการรับฝากเงินและการให้กู้เงิน ควรมีการวางแผน
รองรับการรับฝากเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าสู่
ระบบมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐบาล ส่วนการให้กู้เงินควรเคร่งครัดและตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ถูก
ต้องและต้องประกาศ/เผยแพร่ให้สมาชิกได้รับรู้ เพื่อการควบคุมและกำ�หนดทิศทางการบริหารจัดการ ของ
สอ.มก. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
			 1.3.4 กรณีการฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด สอ.มก. มีการฝากเงินในชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด ทั้งสิ้น จำ�นวน 350 ล้านบาท แยกตามรายละเอียดดังนี้
				 ก. จำ�นวนเงินฝาก 250 ล้านบาท ครบกำ�หนดวันที่ 13 มิถุนายน 2560
				 ข. จำ�นวนเงินฝาก 100 ล้านบาท ครบกำ�หนดวันที่ 8 มกราคม 2561
				 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด ขอนำ�หลักทรัพย์มาคํ้าประกันเงินฝากจำ�นวน 350
ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดิน จำ�นวน 10 แปลง เนื้อที่รวม 11 ไร่ 34.4 ตารางวา (11-0-34.4)
				 กรณีการฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ให้คำ�
แนะนำ�คณะกรรมการดำ�เนินการว่า เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ สอ.มก. ควรพิจารณา ด้านข้อมูลข่าวสาร
และหลักฐานต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
		 1.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 ตลอดปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด (สอ.มก.) โดยฝ่าย
คอมพิวเตอร์ได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง และปฏิบตั ติ ามระเบียบการปฏิบตั กิ ารรักษา
ความปลอดภัยด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2555 สอ.มก. มีมาตรการต่างๆ ดังนี้
			 - มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
			 - มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และระบบแม่ข่าย
			 - มาตรการควบคุมการพัฒนาและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงาน
			 - ระบบควบคุมเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานสำ�หรับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
			 - ระบบสำ�รองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการข้อมูลเป็นแบบออนไลน์ระหว่างบางเขนและ
กำ�แพงแสน มีการป้องกัน 2 ชั้น จัดเก็บในห้องมั่นคงทุกวัน
			 เนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด (สอ.มก.) ใช้ระบบดิจิตอล
ในการบริหารจัดการจึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นตํ่าในการควบคุม
ภายใน และการรักษาความปลอดภัยสำ�หรับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมของบัญชีประมวลผล
ข้อมูล พ.ศ.2553 โดยเคร่งครัด
			 ผูต้ รวจสอบกิจการได้เสนอแนะ สอ.มก. เกีย่ วกับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ของ สอ.มก. ควรปรับเปลี่ยนระบบเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับเพลิงจากระบบนํ้าเป็น
ระบบเคมีน่าจะเหมาะสมและควรกำ�หนดให้มีการดูแลรักษาเครื่องอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน
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2. ด้านการเงิน/การบัญชี
		 2.1 ด้านการเงิน
			 2.1.1 การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และการเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ์พ.ศ. 2544 การเก็บรักษาเงินประจำ�วัน เป็นไปตามความจำ�เป็น เหมาะสมไม่เกินวงเงิน
ตามระเบียบ มีการตรวจนับเงินสดเป็นประจำ�ทุกวันทำ�การ
			 2.1.2 การเบิกจ่ายเงินเพือ่ ใช้จดั อบรมสัมมนาโครงการต่างๆ มีการจัดทำ�รายละเอียดโครงการ
พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการประกอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายจากคณะกรรมการดำ�เนินการ
ตามระเบียบ สอ.มก.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พ.ศ.2560
			 2.1.3 การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยืมเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อย สอ.มก. มิได้จดั ทำ�ทะเบียน
คุมการยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อเป็นการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและสะดวกต่อ
การตรวจสอบ ในกรณีบคุ คลทีย่ มื เงินทดรองจ่ายเพือ่ ใช้ในกิจกรรมของ สอ.มก. แล้วยังไม่ได้สง่ ใช้เงินยืมทดรองจ่าย
ตามกำ�หนดผู้ตรวจสอบกิจการได้แนะนำ�รูปแบบการจัดทำ�ทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจ่ายตามตาราง ดังนี้
วัน/
เดือน/ปี

จำ�นวน
รายการ
เงิน

วัน/
เดือน/ปี
ครบกำ�หนด

ผู้ยืม

วัน/
จำ�นวนเงิน
เดือน/ปี ส่ง
หมายเหตุ
ใช้เงินยืม ใบสำ�คัญ เงินสด

		 2.2 ด้านบัญชี
			 2.2.1 มีการจัดทำ�บัญชีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.
2542 และคำ�แนะนำ�นายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
			 2.2.2 การบันทึกบัญชีของ สอ.มก. ยังเป็นการบันทึกโดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ของฝ่ายบัญชี
โดยบันทึกจากรายงานในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในส่วนของเงินฝาก การรับจ่าย และสินเชื่อ
			 2.2.3 เอกสารประกอบการลงบัญชี เพียงพอในการใช้เป็นหลักฐานทางบัญชี ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้มีอำ�นาจอนุมัติ
			 2.2.4 มีการจัดทำ�รายงานสถานภาพทางการเงิน/ผลการดำ�เนินการ พร้อมวิเคราะห์ผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการเปรียบเทียบกับรายงานปีก่อนในงวดเดือนเดียวกัน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการรับทราบทุกเดือนตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด (สอ.มก.)
3. ด้านกฎหมายธุรกิจ-สหกรณ์
		 3.1 การกำ�หนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย สอ.มก. อยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการร่าง
ระเบียบเกีย่ วกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้ เนือ่ งจากเดิม สอ.มก. ไม่มีระเบียบดังกล่าว แต่จะปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินพาหนะ ฯลฯ พ.ศ. 2529 ข้อ 8 และ ข้อ 9
		 3.2 การกำ�หนดระเบียบว่าด้วยการจัดซือ้ และจัดจ้างของสหกรณ์ สอ.มก.อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง
แก้ไขระเบียบว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างของ สอ.มก. ซึง่ เดิม สอ.มก. ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง
พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552
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		 3.3 ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน และระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์
อื่น ขณะนี้ สอ.มก. อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเดิม สอ.มก. ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่น
กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2543 และระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ� พ.ศ.2536
		 3.4 เรือ่ งแนวปฏิบตั ติ ามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2559 สอ.มก. อยู่ระหว่างการนำ�เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับของ
สอ.มก. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
			 เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของนายทะเบียนสหกรณ์ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 สอ.มก. อยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการทัง้ สิน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้การดำ�เนินการ
ของ สอ.มก. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครอบคลุมความเสีย่ ง และก่อประโยชน์สงู สุดแก่สมาชิก ผูต้ รวจสอบ
กิจการได้แนะนำ�ให้ สอ.มก. เร่งดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การติดตามผลการดำ�เนินงาน สอ.มก.

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก.ประจำ�ปี 2560 ได้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานของ
คณะกรรมการดำ�เนินการและฝ่ายจัดการ สอ.มก. พบว่าคณะกรรมการดำ�เนินการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ
และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559 และฝ่ายจัดการดำ�เนินการด้านเอกสาร หลักฐาน การเงิน บัญชี
ทะเบียนทรัพย์สิน ทุน หนี้สินและงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับประจำ�ปี 2560

บทสรุป

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ประจำ�ปี 2560 ร่วมกันกำ�หนดกระบวนการตรวจสอบกิจการ โดย
พิจารณาเสนอประเด็นการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ เป็น
ประจำ�ทุกเดือน การตรวจสอบกิจการภายใต้การยึดหลักแห่งกัลยาณมิตรและถือประโยชน์สงู สุดอันก่อเกิดแก่
มวลสมาชิกทั้งปวงควบคู่กับความมั่นคงของ สอ.มก. ตรวจสอบกิจการอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานด้วยความ
มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ โปร่งใสและถูกต้อง
		 สำ�หรับฝ่ายจัดการได้ให้บริการด้วย Service mind ทุกๆ ท่าน
		 ขอขอบคุณความไว้วางใจของมวลสมาชิกทุกท่าน และขอขอบคุณความร่วมมือที่ได้รับเป็นอย่าง
ดียิ่ง จากคณะกรรมการดำ�เนินการ ฝ่ายจัดการ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

(นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา)
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ประจำ�ปี 2560
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(นายวิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

(นางสุวาพร ชื่นอารมณ์)
เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

พิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุน
ประจำ�ปี 2560
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
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วันที่ 17 มกราคม 2561
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เรียน น.ส.สุวีณา จงเจริญพรชัย
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดำ�เนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้ารับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควร
จะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มกี ารแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ รวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้วคือ
		 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
		 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ของคณะกรรมการดำ�เนินการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำ�คัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผล
กระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระ
สำ�คัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำ�หนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กำ�กับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รบั หนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ซึ่งควรจะได้นำ�มาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำ�รอง
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนีม้ กี ารบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
		 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
		 6.2 ข้อตกลงสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำ�กัดการใช้เงินกู้
		 6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
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7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและอาจเกิดขึน้
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำ�คัญ ซึ่งต้องนำ�มาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

ขอแสดงความนับถือ

						
(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ

(รศ.บพิธ จารุพันธุ์)
รักษาการผู้จัดการ

75

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ซึง่ ประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำ�กัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดังนี้
1. การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้
		 1.1 ตามที่แสดงในงบกำ�ไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกในปี 2560
จำ�นวน 488,512,577.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.75 ของรายได้รวม ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมิน
และสุม่ ทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ เงินให้กู้ และระบบ
การควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำ�นวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สุ่ม
ตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้ว่ามีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและสอดคล้องกับ
นโยบายการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด รวมทั้งข้าพเจ้าได้ทำ�การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำ�คัญ
		 1.2 ตามทีแ่ สดงในงบกำ�ไรขาดทุน สหกรณ์มรี ายได้ดอกเบีย้ รับเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อนื่ ในปี 2560
จำ�นวน 248,957,264.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.65 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เนื่องจากรายได้ดังกล่าวเกิดจากสัญญาเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน
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			 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นทุกราย และสุ่มทดสอบการคำ�นวณ
ดอกเบีย้ เงินให้กเู้ ป็นไปตามเงือ่ นไขในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีทสี่ หกรณ์ใช้ และตามทีร่ ะเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด ข้าพเจ้าได้ทำ�การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ และสุ่มตรวจสอบ
รายการปรับปรุงบัญชีที่สำ�คัญ รวมทั้งได้ขอหนังสือยืนยันยอดคงเหลือจากลูกหนี้สหกรณ์อื่นทุกราย
2. การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มี
ลูกหนี้อื่นจำ�นวน 103,627,004.16 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) ประกอบด้วย ลูกหนี้
เงินกู้พ้นสภาพสมาชิก จำ�นวน 43,327,409.07 บาท ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี จำ�นวน 8,751,957.71 บาท
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา จำ�นวน 51,357,637.38 บาท และลูกหนี้เงินยืมทดรอง จำ�นวน 190,000.00 บาท
มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม จำ�นวน 61,262,082.24 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) ซึ่งเป็น
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ เนื่องจากการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำ�หนด
		 ข้าพเจ้าตรวจสอบลูกหนี้ตามคำ�พิพากษาและลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี ดังนี้ สอบทานสำ�เนา
คำ�พิพากษา และสำ�เนาคำ�ฟ้องของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ทุกราย ประกอบรายการปรับปรุงบัญชี และ
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้และรายการเคลื่อนไหวในปี 2560 ของลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิกมาประกอบการ
พิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สอบทาน
การประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้แต่ละรายว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น
		 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 เงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 สหกรณ์มีเงินฝากสหกรณ์อื่น จำ�นวน 2,670,059,079.37 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.16 ของสินทรัพย์
ทั้งสิ้น) เป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ เนื่องจากเงินฝากดังกล่าวเป็นเงินจำ�นวนมาก
		 ข้าพเจ้าตรวจสอบบัญชีเงินฝากสหกรณ์อนื่ ทุกบัญชี เพือ่ พิจารณาสถานะการถอนเงินได้ และสุม่
สอบทานการคำ�นวณดอกเบี้ยรับเงินฝาก เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำ�หนด และการฝากเงินเป็นไปตามระเบียบที่
กำ�หนด รวมทั้งขอหนังสือยืนยันยอดจากสหกรณ์อื่นที่รับฝากเงินทุกราย
4. การลงทุนในหลักทรัพย์
		 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มีเงิน
ลงทุน จำ�นวน 18,681,544,264.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น มีค่าเผื่อการปรับมูลค่า
เงินลงทุน จำ�นวน 819,607,156.39บาท คิดเป็นร้อยละ 2.20 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น เป็นเรื่องสำ�คัญในการ
ตรวจสอบ เนื่องจากเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงินมาก
		 ข้าพเจ้าได้สอบทานขัน้ ตอนในการปฏิบตั แิ ละควบคุมภายในเกีย่ วข้องกับเงินลงทุน สอบทานการ
ลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 สอบทานการอนุมตั เิ งินลงทุนจากมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ เอกสารสิทธิ์ของเงินลงทุน รวมทั้งตรวจสอบหลักฐาน
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การตีราคาทุนและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี สอบทานการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนและ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงิน ที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

78

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้า
รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบ
การเงิน ไม่วา่ เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ใช้ และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยคณะกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของ
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ
ทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความสามารถของสหกรณ์
ในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มี
นัยสำ�คัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกำ�หนดเป็นเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดัง
กล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวสุวีณา จงเจริญพรชัย)
ผู้สอบบัญชี
124 ถนนคฑาธร ตำ�บลหน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
วันที่ 17 มกราคม 2561
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

2
3
4
5
6
7
8

214,081,636.85
2,670,059,079.37
2,672,273,510.83
2,240,202,564.80
7,072,088.34
122,825,957.05
178,761,045.86
8,105,275,883.10

220,601,933.00
2,670,057,802.98
3,279,439,380.17
1,784,617,708.66
2,415,355.70
101,181,994.09
154,941,853.02
8,213,256,027.62

4
5
6
9
10
11

16,828,877,910.54
12,291,420,486.66
35,292,833.58
11,212,230.23
32,475,097.34
182,817.57
29,199,461,375.92
37,304,737,259.02

13,803,273,758.35
12,013,183,488.39
0.00
12,713,595.64
42,359,365.58
145,111.88
25,871,675,319.84
34,084,931,347.46

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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หมายเหตุ บาท
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
12
เงินรับฝาก
13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
14
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
15
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นที่ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสำ�รอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
16
กำ�ไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
17
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

280,000,000.00
25,991,056,880.80
95,140,169.90
26,366,197,050.70

150,000,000.00
24,232,341,483.58
77,390,075.61
24,459,731,559.19

11,181,943.34
11,181,943.34
26,377,378,994.04

10,303,019.14
10,303,019.14
24,470,034,578.33

7,580,392,690.00
1,187,016,260.84
421,432,617.97
819,607,156.39
918,909,539.78
10,927,358,264.98
37,304,737,259.02

6,970,667,620.00
1,110,068,810.17
410,287,789.43
422,524,954.38
701,347,595.15
9,614,896,769.13
34,084,931,347.46

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์)
เลขานุการ
วันที่ 17 มกราคม 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ปี 2560
บาท
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%

ปี 2559
บาท

%

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
488,512,577.09 28.75 474,607,434.23 33.10
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
248,957,264.18 14.65 224,354,937.60 15.65
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
124,754,080.31 7.34 116,282,045.38 8.10
รวมดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
862,223,921.58 50.74 815,244,417.21 56.85
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
810,758,085.02 47.72 591,619,097.40 41.26
เงินปันผล
24,752,320.00 1.45
25,084,356.49 1.75
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
1,365,778.28 0.08
2,054,326.80 0.14
รวมผลตอบแทนจากการลงทุน
836,876,183.30 49.25 618,757,780.69 43.15
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 1,699,100,104.88 100.00 1,434,002,197.90 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
6,473,847.03 0.38
6,354,029.16 0.44
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
501,916,753.20 29.54 475,399,064.63 33.15
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจำ�
183,178,781.34 10.78 181,094,421.07 12.63
รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
691,569,381.57 40.70 662,847,514.86 46.22
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
18,287,690.33 1.08
8,195,068.52 0.58
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกู้ยืม
709,857,071.90 41.78 671,042,583.38 46.80
หัก หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก
0.00 0.00
355,445.99 0.02
รวมหนี้สงสัยจะสูญ
0.00 0.00
355,445.99 0.02
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 989,243,032.98 58.22 762,604,168.53 53.18
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ปี 2560
บาท
บวกรายได้อื่น
รายได้จากการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก.
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์รอการจำ�หน่าย
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน ค่าจ้างและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
เงินบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สวัสดิการเจ้าหน้าที่
เงินรางวัลพิเศษเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมสัมมนา
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์การใช้อาคารและซอฟต์แวร์
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าเช่าสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน
ค่าเช่าที่จอดรถ
ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างบริการรักษาความสะอาด
ค่าจ้างดูแลทิ่ดินโครงการบ้านพักระยอง
และโครงการสวัสดิการที่ดินคลอง 15

%

ปี 2559
บาท

%

6,500,000.00
45,700.00
0.00
156,433.25
6,702,133.25

0.38
0.00
0.00
0.01
0.39

6,500,000.00
39,000.00
43,383.00
78,325.09
6,660,708.09

0.45
0.00
0.00
0.01
0.46

16,043,620.00
965,324.20
217,942.00
1,213,547.76
321,625.48
1,734,814.05
0.00
84,083.50
20,580,956.99

0.94
0.06
0.01
0.07
0.02
0.10
0.00
0.01
1.21

15,766,037.50
869,498.41
159,924.00
1,262,826.95
323,894.00
1,768,263.30
2,470,890.00
198,245.00
22,819,579.16

1.10
0.06
0.01
0.09
0.02
0.12
0.17
0.01
1.59

2,042,346.32
9,884,268.24
2,691,265.65
252,000.00
116,700.00
707,805.00
298,525.06
108,000.00

0.12
0.58
0.16
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01

2,013,974.95
9,886,267.92
309,861.40
352,000.00
118,600.00
693,360.00
323,965.04
115,000.00

0.14
0.69
0.02
0.02
0.01
0.05
0.02
0.01
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%
0.00
0.00
0.95

ปี 2559
บาท
10,063.90
22,197.57
13,845,290.78

%
0.00
0.00
0.96

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก
4,318,443.19
ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร และบริการสมาชิก 1,744,058.01
ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
371,525.50
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสมาชิก
850,261.00
ค่าใช้จ่ายสมทบค่าหุ้นให้สมาชิก
2,678,830.00
เงินสนับสนุนสมาชิกในการจ้างบริษทั ประเมินหลักทรัพย์
586,055.00
ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก
2,000,000.00
ค่าสมนาคุณ-ของให้สมาชิก
96,300.00
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
12,645,472.70

0.25
0.10
0.02
0.05
0.16
0.03
0.12
0.01
0.74

3,950,128.04
1,939,242.75
375,667.13
851,329.00
2,661,430.00
278,200.00
1,998,400.00
2,750,000.00
14,804,396.92

0.27
0.13
0.03
0.06
0.19
0.02
0.14
0.19
1.03

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่
ค่าใช้จ่ายสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าวัสดุสำ�นักงาน
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินคดี

0.07
0.06
0.06
0.05
0.01
0.01
0.28
0.01
0.05
0.02
0.08

1,153,300.00
983,236.00
1,052,552.43
773,800.00
130,000.00
252,000.00
4,757,000.00
391,540.10
712,770.64
271,576.50
265,224.12

0.08
0.07
0.08
0.05
0.01
0.02
0.33
0.03
0.05
0.02
0.02

ค่านํ้ามันเชื้อเพลงและหล่อลื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษี
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
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ปี 2560
บาท
10,063.20
25,421.08
16,136,394.55

1,273,300.00
1,028,593.10
1,058,750.60
800,085.00
130,000.00
252,000.00
4,791,000.00
236,028.84
860,579.77
270,455.00
1,431,560.94
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ปี 2560
บาท
%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
111,551.95 0.01
ค่าสมนาคุณ
1,256,850.00 0.07
ค่าตอบแทน
814,000.00 0.05
ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้าและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆ
284,258.00 0.02
ค่าใช้จ่ายสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์
540,754.30 0.03
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์
1,604,515.95 0.09
ค่าบริการสัญญาณ Lease Line และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
663,899.97 0.04
ค่าไปรษณียากร ธนาณัติ และอากรเช็ค
362,174.00 0.02
ค่าบริการขนส่งเงินสด
120,500.00 0.01
ค่าบริการรับฝากเอกสาร
107,864.56 0.01
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา
124,832.95 0.01
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พ้นสภาพ
797,041.16 0.05
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
6,198,960.94 0.37
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
1,098,055.58 0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น
1,455,189.60 0.09
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
27,672,802.21 1.63
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทั้งสิ้น
77,035,626.45 4.53
กำ�ไรสุทธิ
918,909,539.78 54.08

ปี 2559
บาท
%
115,456.00 0.01
911,430.00 0.06
844,000.00 0.06
211,668.30 0.01
335,410.00 0.02
1,671,587.86 0.12
711,002.02 0.05
326,364.00 0.02
120,500.00 0.01
102,386.16 0.01
144,180.00 0.01
0.00 0.00
1,748,418.99 0.12
(2,277,890.56) (0.16)
740,502.05 0.05
16,448,014.61 1.15
67,917,281.47 4.73
701,347,595.15 48.91
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกพ้นสภาพสมาชิก
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
ปรับดอกเบี้ยรับเข้าลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดีและพิพากษา
ปรับเงินฝากสหกรณ์อื่นเข้าบัญชีลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์ชำ�ระหนี้รอจำ�หน่าย
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
ค่าสมนาคุณค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

918,909,539.78

701,347,595.15

2,042,376.32
9,884,268.24
0.00
797,041.16
6,198,960.94
1,098,055.58
(1,211,216.46)
0.00
(1,941,660.97)
(120,884,296.08)
(149,320,509.09)
(4,466,390.10)
(1,095.89)
209,022.08
909.50
1,243,695.00
1,262,601.00
183,600.00
73,216,348.03
46,027.39
3,998,400.00
130,000.00
965,324.20

2,013,974.95
9,886,267.92
355,445.99
0.00
1,748,418.99
(2,277,890.56)
0.00
(3,500,000.00)
(1,188,345.47)
(99,993,648.62)
(123,519,422.56)
(4,293,923.65)
(1,095.89)
391,540.10
242,810.65
2,750,000.00
76,617.00
0.00
58,429,273.95
0.00
2,008,400.00
130,000.00
869,498.41

742,361,000.63

545,475,516.36
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ปี 2560
บาท
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินสดจ่ายจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
เงินสดรับโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก.
เงินสดจ่ายโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก.
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
เงินสดรับเงินทดรองดำ�เนินคดี
เงินสดจ่ายเงินทดรองดำ�เนินคดี
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน
เงินสดรับรายได้ค้างรับ
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ปี 2559
บาท

2,680,360,000.00 3,657,840,000.00
(3,320,000,000.00) (4,075,000,000.00)
134,345,833.33
108,735,420.00
1,601,616,526.26 1,470,049,026.54
922,010,272.31
973,291,907.32
(133,032,500.00) (110,922,700.00)
(1,712,120,647.11) (1,539,662,000.00)
(1,099,908,140.00) (1,306,944,880.00)
211,779,636.52
208,837,501.12
(65,979,074.54)
(65,135,830.62)
1,188,345.47
1,465,337.81
99,993,648.62
97,862,136.34
1,095.89
0.00
10,161,436.00
9,253,400.00
(10,281,436.00)
(9,253,400.00)
0.00
115,040.43
393,831.38
2,581,294.27
123,519,422.56
187,776,509.53
4,293,923.65
4,813,521.58
8,932.86
47,279.69
(59,038.55)
(50,316.51)
(274,772.44)
(373,189.00)
25,506.90
2,047,491.66
(56,506.90)
(2,034,309.66)
1,000,000.00
0.00
0.00
(243,720.15)

87

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

หนี้สินดำ�เนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝาก
เงินสดรับเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย
เงินสดรับเงินประกันสังคมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าสมนาคุณค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดรับเงินคํ้าประกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินคํ้าประกัน
เงินสดรับเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
เงินสดรับบัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินสดจ่ายบัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยผู้คํ้าประกันค้างจ่าย
เงินสดรับเงินโครงการสงเคราะห์
เงินสดจ่ายเงินโครงการสงเคราะห์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
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ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

(58,429,273.95)
620,100.00
(626,300.00)
628,488.00
(629,414.00)
(2,008,400.00)
(130,000.00)
(2,750,000.00)
3,074,405.81
(3,194,243.23)
11,213,965.58
(10,946,199.06)
233,900.00
(320,300.00)
453,967.59
(451,223.87)
393,203,595.99
(391,822,634.99)
0.00
17,460,060.00
(16,734,870.00)
130,192,920.71

(54,768,666.20)
701,100.00
(702,800.00)
641,836.00
(642,276.00)
(4,063,400.00)
(130,000.00)
0.00
3,306,620.06
(2,993,374.20)
11,851,107.12
(13,210,998.28)
0.00
(852,900.00)
21,803,192.05
(21,806,726.58)
367,436,094.00
(367,667,144.00)
(9,428.04)
15,945,540.00
(16,745,595.00)
98,663,217.64
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ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์ สอ.มก.
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(2,436,673,019.43) (1,495,811,770.26)
(4,214,158,902.09) (4,658,624,034.07)
3,075,144,667.45 2,031,822,631.25
1,554,331,173.23 1,524,622,192.81
(541,010.91)
(1,067,410.43)
(2,021,897,091.75) (2,599,058,390.70)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้เงินกู้ยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เงินสดจ่ายทุนสะสมสร้างสำ�นักงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

44,280,000,000.00
(44,150,000,000.00)
15,637,930,024.49
(13,879,214,627.27)
671,473,000.00
(61,747,930.00)
(10,000.00)
(542,431,718.50)
(8,277,910.00)
(8,716,356.44)
(52,325,076.00)
(1,494,255.00)
1,885,185,151.28
(6,519,019.76)
2,890,659,735.98
2,884,140,716.22

26,000,000,000.00
(25,850,000,000.00)
18,809,997,710.76
(15,907,984,557.35)
735,893,210.00
(50,595,400.00)
(10,000.00)
(490,803,688.48)
(7,414,160.00)
(7,067,610.00)
(47,194,299.50)
(603,500.00)
3,184,217,725.43
683,822,552.37
2,206,837,183.61
2,890,659,735.98
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รบั รูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจำ�นวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ คูณด้วย จำ�นวน
เงินต้นที่ค้างชำ�ระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรูร้ ายได้ทเี่ กิดจากดอกเบีย้ เงินให้กขู้ องลูกหนีท้ พี่ น้ สภาพตามเกณฑ์คงค้าง จำ�นวน 77,594.96
บาท และดอกเบี้ยของลูกหนี้หลังจากพิพากษาแล้ว ของปี 2560 จำ�นวน 133,915.72 บาท ซึ่งหากสหกรณ์
รับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะทำ�ให้มีกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี จำ�นวน 919,121,050.46 บาท
- สหกรณ์รับรู้กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน โดยกำ�หนดให้คำ�นวณราคา
ตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
- เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดง
ด้วยราคาทุน สำ�หรับเงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ตั้งใจจะถือจน
ครบกำ�หนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย ส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ไม่มี
ความตั้งใจถือจนครบกำ�หนด แสดงด้วยราคายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็น
กำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และจะรับรู้
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จำ�หน่ายเงินลงทุนนั้น ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามมาตราฐาน
การบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และจากการพิจารณาร้อยละของยอดลูกหนี้ ณ วัน
สิ้นปี ตามอายุของหนี้ที่ค้างชำ�ระของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งเป็นจำ�นวนที่เพียงพอสำ�หรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดิน
- สิทธิประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์ในอาคาร
- สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่
- ค่าซ่อมบำ�รุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำ�หรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจาก
รายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำ�ไปเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันหนี้สินด้วย

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
บัตรเงินฝาก
รวม

ปี 2560
บาท
616,479.46

ปี 2559
บาท
518,890.23

207,070.48
208,258,086.91
5,000,000.00
214,081,636.85

139,069.63
214,943,973.14
5,000,000.00
220,601,933.00

เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขาย่อย มก. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 374-1-19267-2
จำ�นวนเงิน 10,751.33 บาท สหกรณ์ฯ ได้นำ�ไปคํ้าประกันการส่งไปรษณีย์รายเดือนต่อการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ในวงเงิน 10,000.00 บาท
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด-เงินฝากประจำ�
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด-เงินฝากออมทรัพย์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งชาติ จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
รวม

ปี 2560
บาท
350,000,000.00
10,246.98
800,000,000.00
1,500,000,000.00
20,000,000.00
13,403.58
11,602.03
12,012.48
11,814.30
2,670,059,079.37

ปี 2559
บาท
350,000,000.00
10,174.90
800,000,000.00
1,500,000,000.00
20,000,000.00
12,952.63
11,401.63
11,719.49
11,554.33
2,670,057,802.98
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4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
ปี 2560
ปี 2559
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย

4.1 เงินลงทุนระยะสั้น
4.1.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การปรับโครงสร้างหนีฯ้ พ.ศ. 2553 ครัง้ ที่ 2 อายุ 7 ปี
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2553 อายุ 7 ปี
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี
0.00
0.00
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 อายุ 10.3 ปี
2,015,714.94
2,340,122.24
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2554 อายุ 7 ปี
60,406,768.20 60,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 5/2554 อายุ 7 ปี
77,210,005.50 75,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
30,626,874.60 30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2555 อายุ 6.8 ปี
51,668,351.50 50,000,000.00
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
749,409,331.18 739,219,247.37
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. กสิกรไทย จำ�กัด
620,936,464.91 600,000,000.00
รวม
1,592,273,510.83 1,556,559,369.61
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
35,714,141.22
รวม
1,592,273,510.83
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4.1.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งชาติ จำ�กัด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. กสิกรไทย จำ�กัด
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. กรุงศรี จำ�กัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

50,478,670.50
106,996,602.30
50,326,313.00
102,418,547.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
310,220,132.80

49,601,802.13
106,209,968.13
50,000,000.00
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
305,811,770.26
4,408,362.54
310,220,132.80

ราคาทุน

ราคาทุน

980,000,000.00
0.00
0.00
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,080,000,000.00
2,672,273,510.83

730,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
0.00
739,219,247.37
700,000,000.00
200,000,000.00
2,969,219,247.37
3,279,439,380.17
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4.2 เงินลงทุนระยะยาว
4.2.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะยาว
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครัง้ ที่ 4 อายุ 15.2 ปี
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครัง้ ที่ 2 อายุ 10.3 ปี
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 6
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุขกันเถอะเรา ธกส. อายุ 5 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุขกันเถอะเรา กระทรวงการคลัง อายุ 10 ปี
พันธบัตรกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
พันธบัตร ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2556
ครั้งที่ 17 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 5/2554 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 อายุ 9 ปี
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2552 อายุ 15 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 อายุ 15 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2555 อายุ 6.8 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2555 อายุ 6.8 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 3/2555 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2556 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2557 อายุ 6.9 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2558 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2555 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี

ปี 2560
ปี 2559
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
1,415,130.65
8,069,819.88
0.00
2,604,502.30
208,815,102.00
344,741,382.00
524,489,845.00
449,501,836.00

1,513,140.96
7,291,829.47
0.00
2,223,392.92
200,000,000.00
300,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00

1,412,822.40
7,904,614.91
2,083,944.02
2,597,145.58
210,250,542.00
334,719,660.00
0.00
441,030,016.00

1,513,140.96
7,291,829.47
2,340,122.24
2,223,392.92
200,000,000.00
300,000,000.00
0.00
400,000,000.00

0.00
0.00
103,884,639.00
20,845,823.20
43,565,224.00
137,822,575.80
106,028,843.00
124,133,294.00
356,240,913.00
0.00
104,773,768.00
104,773,878.00
216,085,624.00
21,495,082.80
31,685,225.70
159,319,062.00
218,100,554.00
64,531,169.40
258,374,421.50

0.00
0.00
100,000,000.00
20,000,000.00
39,239,022.38
130,653,548.99
101,087,052.69
100,000,000.00
300,000,000.00
0.00
100,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
152,066,869.62
206,360,200.92
61,634,201.34
233,718,429.77

79,069,479.00
31,853,959.50
105,631,188.00
19,935,805.40
42,962,881.60
91,183,653.00
50,151,976.00
121,448,935.00
352,716,984.00
52,703,089.00
107,063,246.00
107,081,088.00
217,961,842.00
21,376,390.60
31,380,223.50
155,762,247.00
209,213,428.00
63,668,517.00
248,997,261.70

75,000,000.00
30,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
39,121,713.71
90,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
300,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
152,635,518.96
207,235,548.52
62,113,623.21
234,244,530.31
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หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม. ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม. ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 2/2552 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2558 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2559 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 1/2560 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 1/2560 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2560 อายุ 12 ปี

ปี 2560
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
171,772,552.00 167,195,644.74
359,501,874.60 332,815,768.33
16,027,924.50 15,126,653.46
218,202,258.00 200,000,000.00
297,407,952.80 283,811,728.77
238,916,660.40 220,000,000.00
127,542,486.00 121,287,312.38
140,682,348.30 135,720,604.41
61,935,671.40 60,000,000.00
42,106,880.40 40,000,000.00
22,415,694.00 20,000,000.00
101,821,126.50 90,000,000.00
49,502,302.20 45,000,000.00
111,210,688.00 106,779,134.58
108,961,726.00 104,574,865.66
242,036,021.90 230,000,000.00
210,766,048.00 200,000,000.00
313,290,195.00 300,000,000.00
123,516,458.40 120,000,000.00
84,284,020.62 82,000,000.00
42,147,410.80 40,000,000.00
68,860,877.15 65,000,000.00
56,524,961.50 54,535,942.36
370,299,537.30 331,917,005.68
44,975,971.60 43,018,576.56
294,592,613.98 267,290,791.06
97,266,224.70 90,613,507.82
452,450,670.70 440,075,326.33
70,430,202.50 73,755,526.75
527,680,580.00 500,000,000.00

ปี 2559
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
167,333,950.40 168,944,338.16
345,493,470.30 333,159,321.32
15,581,951.25 15,153,143.16
208,468,994.00 200,000,000.00
287,243,793.20 284,575,761.99
228,169,073.00 220,000,000.00
71,183,576.80 70,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,216,895.60 20,000,000.00
99,730,289.70 90,000,000.00
48,153,817.80 45,000,000.00
107,078,747.00 107,534,162.00
105,243,333.00 105,152,675.58
0.00
0.00
215,169,866.00 200,000,000.00
319,391,046.00 300,000,000.00
124,965,075.60 120,000,000.00
83,622,120.72 82,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,697,351.50 55,200,614.00
316,057,125.00 300,000,000.00
0.00
0.00
325,466,608.00 311,434,387.70
95,767,400.70 90,760,307.21
52,823,187.50 52,951,716.46
70,103,124.70 73,962,086.85
0.00
0.00
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หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 2/2560 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 อายุ 6 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง ครั้งที่ 4/2559 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2555 อายุ 9 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2557 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2558 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2558 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2558 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2558 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2554 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี

ปี 2560
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
93,820,967.10 90,000,000.00
107,824,732.00 100,000,000.00
108,453,732.00 102,356,147.57
0.00
0.00
0.00
0.00
122,311,510.60 124,000,000.00
138,823,583.26 136,662,944.47
85,968,837.65 86,145,624.73
55,178,944.15 55,000,000.00
100,592,422.00 100,000,000.00
122,609,320.00 115,257,162.54
151,820,109.00 153,787,476.12
491,140,562.40 482,566,268.91
104,396,700.00 101,465,105.93
103,254,641.00 100,000,000.00
132,897,780.00 121,766,104.33
223,987,996.00 222,862,419.54
113,211,779.00 100,680,116.35
394,958,462.50 353,660,065.66
106,291,515.00 101,639,615.73
156,492,405.00 150,000,000.00
166,644,646.40 165,716,294.40
73,464,343.40 70,000,000.00
84,120,581.60 80,000,000.00
961,464,505.20 951,571,589.08
105,610,340.00 100,000,000.00
104,471,344.00 100,000,000.00
0.00
0.00
72,188,515.70 70,000,000.00
364,674,964.10 359,988,183.85

ปี 2559
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
0.00
0.00
103,114,466.00 100,000,000.00
41,675,028.00 40,000,000.00
100,521,435.00 100,720,761.79
226,922,011.20 232,177,369.50
117,996,661.52 124,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121,780,260.85 115,324,225.49
153,025,330.50 154,426,088.99
479,961,960.20 484,216,322.01
90,289,407.60 101,792,429.85
100,749,862.00 100,000,000.00
130,921,562.40 122,174,926.50
242,047,663.00 223,459,468.85
110,030,543.00 100,757,838.91
383,767,384.00 354,139,133.22
101,953,878.00 101,819,130.34
149,315,710.50 150,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
665,400,014.40 669,121,948.78
101,611,880.00 100,000,000.00
100,840,363.00 100,000,000.00
61,976,455.80 60,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ปี 2560
ปี 2559
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี
52,114,606.50 50,265,987.60
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี 262,819,367.50 251,815,689.20 101,742,668.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี 63,729,835.80 60,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี 467,885,451.20 470,000,000.00 460,455,108.40 470,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี 106,620,795.00 100,000,000.00 106,808,435.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี 166,134,861.00 147,001,921.41 161,773,833.00 147,009,487.55
รวม
14,644,407,810.54 13,860,514,795.37 10,888,803,658.35 10,470,687,066.51
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว
783,893,015.17
418,116,591.84
รวม
14,644,407,810.54
10,888,803,658.35
ราคาทุน

ราคาทุน

4.2.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (Private Placement)
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
400,040,000.00
400,040,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
31,000,000.00
31,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด
3,230,000.00
3,230,000.00
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำ�กัด
200,000.00
200,000.00
หุ้นร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
100.00
100.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
250,000,000.00
0.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งชาติ จำ�กัด
0.00
980,000,000.00
ตัว๋ สัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแห่งประเทศไทย จำ�กัด
500,000,000.00
500,000,000.00
รวม
2,184,470,100.00
2,914,470,100.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว
16,828,877,910.54
13,803,273,758.35
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น
19,501,151,421.37
17,082,713,138.52
มูลค่ายุติธรรม ตามคำ�แนะนำ�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน พ.ศ. 2544 หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและ
ผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันซึ่งอาจหมายถึงราคาเสนอซื้อหรือราคาปิดของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละวัน
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กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก.
สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ เป็นผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
ของ สอ.มก. โดยกำ�หนดนโยบายการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำ�หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้นรวม 2 บริษัท ดังนี้

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : KUSCCL

สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : MFC เป็น
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยมีธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน นโยบายการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และตราสารหนี้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ
60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนตํ่ากว่าร้อยละ 4.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 4.00-5.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อ
ปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 6.00-9.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.21 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี และ
หากอัตราผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
เงินลงทุนจำ�นวนทั้งสิ้น 739,219,247.37 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นจำ�นวน
749,409,331.18 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำ�นวน 1,631,604.48 บาท
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : KUSCCL
เงินฝากกระแสรายวัน
555,340.95
552,786.35
เงินฝากออมทรัพย์
49,400,317.98 49,277,251.23
เงินฝากประจำ�
104,440,679.43 104,000,000.00
บัตรเงินฝากธนาคาร
40,314,630.12 40,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล
75,327,121.00 75,217,534.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
79,056,868.17 79,058,822.21
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
10,007,579.87 9,900,750.09
หุ้นกู้ธนาคารยูโอบี จำ�กัด (มหาชน)
302,471.19
300,019.74
หุ้นกู้ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
3,405,085.04 3,400,089.82
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
6,993,796.59 6,800,604.88
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
27,405,169.47 27,200,416.26
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
1,030,754.19 1,000,016.94
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน
15,747,572.55 15,473,613.00
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หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย
หุ้นกู้ บมจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลมิตรผล
หุ้นกู้ บมจ.อีซี่บาย
หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
หุ้นกู้ บมจ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ.ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ บมจ.ไทยแอร์เอเซีย
หุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
หุ้นสามัญ บมจ.การบินไทย
รวม
บวก เงินปันผลค้างรับ
หัก เจ้าหนี้อื่นๆ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
รับรู้รายได้
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บาท
มูลค่ายุติธรรม
13,013,850.30
9,560,874.11
21,667,508.54
10,262,929.71
7,925,912.90
5,346,009.98
3,372,073.58
6,430,993.84
806,243.95
8,250,514.93
7,244,818.35
10,496,912.71
3,207,524.86
4,574,933.13
202,178.53
6,161,000.00
9,488,800.00
26,367,360.00
5,910,000.00
1,722,306.00
60,324,000.00
31,070,000.00
79,036,400.00
3,833,680.00
750,264,211.97
862,752.00
(1,717,632.79)
749,409,331.18
62,000,000.00

บาท
ราคาทุน
12,771,870.62
9,500,483.76
21,601,820.51
10,200,706.15
7,700,707.73
5,299,879.39
3,299,594.36
6,400,228.22
800,055.85
8,099,560.74
7,099,157.08
10,400,821.39
3,200,085.95
4,399,390.42
200,018.57
4,786,432.24
7,373,179.38
25,762,243.02
5,651,314.70
1,207,517.05
55,139,072.86
28,473,289.92
57,256,451.51
4,419,705.15
713,225,491.14
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2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด : KASSET เป็นผู้จัดการบริหาร
กองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 วงเงิน 200 ล้านบาท และได้เพิ่มวงเงินอีกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 จำ�นวน
200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 จำ�นวน 100 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จำ�นวน 100 ล้านบาท
รวมวงเงินทั้งสิ้น 600 ล้านบาท โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน นโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และตราสารหนี้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผล
ตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากับ Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หากอัตราผลตอบแทน
มากกว่า Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้มีธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็น
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 0.025 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (Benchmark
คำ�นวณจากผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ 30% + อัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำ� 35% (ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ และ ธ.ไทย
พาณิชย์) + ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 35%)
เงินลงทุนจำ�นวนทั้งสิ้น 600,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นจำ�นวน
620,936,464.91 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำ�นวน 1,700,922.24 บาท

รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
บัตรเงินฝาก
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา
หุ้นกู้ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บาท
มูลค่ายุติธรรม

บาท
ราคาทุน

2,133,683.74
10,165,739.73
40,280,383.56
127,585,864.71
17,401,695.71
19,480,007.49
9,270,165.14
7,580,372.45
17,581,708.01
35,162,707.57
15,344,427.76
1,828,241.04
5,464,489.98
2,915,773.78
3,561,337.14
914,344.48

2,129,069.07
10,000,000.00
40,000,000.00
122,625,645.18
17,366,065.96
18,788,534.41
9,000,000.00
7,400,000.00
17,097,198.71
33,941,347.22
15,000,000.00
1,800,000.00
5,416,911.18
2,900,000.00
3,500,000.00
900,000.00
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หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง
หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์
หุ้นกู้ บมจ.ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
หุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นสามัญ บมจ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
หุ้นสามัญ บมจ.การบินไทย
รวม
บวก เงินปันผลค้างรับ
หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย
ภาษีซื้อค้างจ่าย
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
รับรู้รายได้

100

บาท
มูลค่ายุติธรรม
7,647,014.15
1,086,291.97
4,023,165.57
34,628,741.17
801,700.51
938,263.28
5,361,445.57
5,083,328.64
2,105,107.44
3,633,688.02
24,222,720.00
25,714,600.00
38,871,326.00
18,983,250.00
38,192,000.00
38,450,000.00
48,654,000.00
6,068,840.00
621,136,424.61
615,330.00
(761,952.99)
(53,336.71)
620,936,464.91
39,000,000.00

บาท
ราคาทุน
7,600,000.00
1,052,941.17
4,015,618.30
34,264,490.03
800,000.00
900,000.00
5,300,000.00
5,030,559.59
2,100,000.00
3,600,000.00
23,934,015.47
23,249,420.03
30,635,538.61
18,637,549.79
34,093,578.45
34,779,100.99
34,519,403.71
6,127,985.93
578,504,973.80
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท
ระยะสั้น ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินให้กู้แก่สมาชิก
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
รวมลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก.
รวมเงินให้กู้ยืมปกติ

ปี 2559
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

1,553,460,000.00 4,162,360,000.00 1,114,800,000.00
14,004,366.67
218,684,682.78
251,744,015.35
484,433,064.80
202,309,500.00
2,240,202,564.80

3,961,380,000.00

0.00 15,317,700.00
0.00
1,528,238,076.68 202,179,132.61 1,437,083,681.45
4,166,564,684.61 242,033,592.06 4,041,217,519.59
5,694,802,761.29 459,530,424.67 5,478,301,201.04
2,434,257,725.37 208,865,500.00 2,573,502,287.35
12,291,420,486.66 1,783,195,924.67 12,013,183,488.39

เงินให้กู้แก่สมาชิก - ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
0.00
0.00
34,736.16
0.00
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
0.00
0.00 1,742,493.82
0.00
รวมเงินให้กู้แก่สมาชิก - ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
0.00
0.00 1,777,229.98
0.00
รวมเงินให้กู้แก่สมาชิกกู้
2,240,202,564.80 12,291,420,486.66 1,784,973,154.65 12,013,183,488.39
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้
แก่สมาชิก - ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
0.00
0.00
(355,445.99)
0.00
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ
2,240,202,564.80 12,291,420,486.66 1,784,617,708.66 12,013,183,488.39
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6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย

ลูกหนี้พ้นสภาพ-สมาชิก
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี-สมาชิก
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี - เงินฝากสหกรณ์อื่น
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-สมาชิก
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ - สุทธิ

ปี 2560
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว
8,034,575.49 35,292,833.58
4,666,316.62
0.00
4,085,641.09
0.00
8,941,947.80
0.00
42,415,689.58
0.00
190,000.00
0.00
68,334,170.58 35,292,833.58
(61,262,082.24)
0.00
7,072,088.34 35,292,833.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบด้วย
ลูกหนี้พ้นสภาพ - สมาชิก
1,152,487.15
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี - สมาชิก
4,666,316.62
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี - เงินฝากสหกรณ์อื่น
4,085,641.09
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา - สมาชิก
8,941,947.80
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา - สหกรณ์
42,415,689.58
รวม
61,262,082.24

ปี 2559
บาท
ระยะสั้น ระยะยาว
0.00
0.00
1,190,711.42
0.00
3,707,641.05
0.00
7,843,892.22
0.00
42,415,689.58
0.00
70,000.00
0.00
55,227,934.27 0.00
(52,812,578.57)
0.00
2,415,355.70 0.00

0.00
595,355.72
1,957,641.05
7,843,892.22
42,415,689.58
52,812,578.57

7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก.ค้างรับ
รวม
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ปี 2560
บาท
1,941,660.97
120,884,296.08
122,825,957.05

ปี 2559
บาท
1,188,345.47
99,993,648.62
101,181,994.09
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินรอเรียกเก็บ
เงินรอรับคืนค่าธรรมเนียมศาล
ค่าตอบแทนค้างรับ
ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์แทนการชำ�ระหนี้รอจำ�หน่าย
รวม

ปี 2560
บาท
149,320,509.09
4,466,390.10
1,095.89
274,772.44
34,000.00
12,400.00
3,000,000.00
0.00
21,651,878.34
178,761,045.86

ปี 2559
บาท
123,519,422.56
4,293,923.65
1,095.89
209,022.08
3,000.00
0.00
4,000,000.00
909.50
22,914,479.34
154,941,853.02

ปี 2560
บาท
5,581,950.00
1,034,250.00
1,900,082.05
4.00
2,725,041.83
2,372.00
11,243,699.88
(31,469.65)
11,212,230.23

ปี 2559
บาท
5,581,950.00
1,034,250.00
2,343,498.05
4.00
3,751,358.59
2,535.00
12,713,595.64
0.00
12,713,595.64

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

ที่ดิน - จังหวัดระยอง
ที่ดินส่วนกลางโครงการสวัสดิการคลอง 15
อาคารศูนย์ฝึกอบรมระยอง
ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ สอ.มก.
ครุภัณฑ์ KU HOME
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ สอ.มก.
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

ปี 2560
บาท
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. และลานจอดรถ 32,358,034.33
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
117,063.01
รวม
32,475,097.34

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินทดรองจ่ายดำ�เนินคดี
เงินประกันและมัดจำ�
รวม
12. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

ปี 2560
บาท
162,317.57
20,500.00
182,817.57

ปี 2559
บาท
42,032,682.25
326,683.33
42,359,365.58
ปี 2559
บาท
124,611.88
20,500.00
145,111.88

ปี 2560
ปี 2559
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
280,000,000.00
150,000,000.00
รวม
280,000,000.00
150,000,000.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้น - ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด จำ�นวน 280,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี ครบกำ�หนดวันที่ 6 มกราคม 2561

ข้อผูกพัน
1. วงเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้มีดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 500 ล้านบาท
- หุ้นกู้มีประกันของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 จำ�นวน 30 ล้านบาท
- หุ้นกู้มีประกันของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 3/2555 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของบมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2557 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 จำ�นวน 10 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 จำ�นวน 170 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 15 ล้านบาท
- หุ้นกู้มีประกันของ บมจ. โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำ�นวน 20 ล้านบาท
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน วงเงิน 650 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 จำ�นวน 200 ล้านบาท
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1.3 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักบริการธุรกิจสุรวงศ์ วงเงิน 3,000 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2555 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 จำ�นวน 300 ล้านบาท
- หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2556 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 จำ�นวน 200 ล้านบาท
- พันธบัตรออมทรัพย์พเิ ศษรุน่ สุขกันเถอะเรา ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จำ�นวน 200 ล้านบาท
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2556 ครั้งที่ 17 จำ�นวน 400 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 300 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 300 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2552 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุน้ กู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ ที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 150 ล้านบาท
- หุน้ กู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครัง้ ที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำ�นวน 220 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2558 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 จำ�นวน 150 ล้านบาท
- หุน้ กู้ บมจ.ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำ�นวน 200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดไถ่ถอน จำ�นวน 470 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 จำ�นวน 70 ล้านบาท
1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาย่อยสามแยกเกษตร วงเงิน 660 ล้านบาท
- หุน้ กู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม ครัง้ ที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำ�นวน 20 ล้านบาท
- หุน้ กูบ้ ริษทั บ้านปู จำ�กัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำ�นวน 45 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 170 ล้านบาท
- หุน้ กู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ ที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 180 ล้านบาท
- หุน้ กู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม ครัง้ ที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 90 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 200 ล้านบาท
1.5 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 600 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำ�นวน 180 ล้านบาท
- หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2554 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 จำ�นวน 60 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 จำ�นวน 50 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำ�นวน 90 ล้านบาท
- หุน้ กู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ ที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำ�นวน 50 ล้านบาท
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- หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนกำ�หนด จำ�นวน 150 ล้านบาท
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2556 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จำ�นวน
150 ล้านบาท
2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรฯ มีดังนี้
2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำ�นวน 25 ล้านบาท
2.2 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของบมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2558 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 จำ�นวน 30 ล้านบาท
- พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 6 จำ�นวน 2 ล้านบาท
2.3 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้ของ บมจ.นํ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2556 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จำ�นวน 6 ล้านบาท
2.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำ�นวน 10 ล้านบาท
2.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำ�นวน 8 ล้านบาท
2.6 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 5 ล้านบาท
สอ.มก. นำ�หุ้นกู้ของบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จำ�กัด ครั้งที่ 1/2556 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จำ�นวน 30
ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 จำ�นวน 5 ล้านบาท ใช้คํ้าประกันการถอนเงินฝาก
ผ่านตู้ ATM ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2551 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำ�นวน 0.16 ล้านบาท ใช้คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง วงเงิน
0.16 ล้านบาท
13. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
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เงินรับฝากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจำ�
รวม

ปี 2560
บาท
360,596,978.36
18,995,333,070.93
6,635,126,831.51
25,991,056,880.80

ปี 2559
บาท
351,196,901.87
17,934,381,461.07
5,946,763,120.64
24,232,341,483.58

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ปี 2560
บาท
73,216,348.03
46,027.39
52,124.00
58,400.00
453,967.59
3,998,400.00
130,000.00
1,243,695.00
183,600.00
11,520,582.09
755,194.80
3,683,831.00
(202,000.00)
95,140,169.90

ปี 2559
บาท
58,429,273.95
0.00
53,050.00
64,600.00
451,223.87
2,008,400.00
130,000.00
2,750,000.00
0.00
11,252,815.57
875,032.22
2,302,870.00
(927,190.00)
77,390,075.61

ปี 2560
บาท
10,881,143.34
300,800.00
11,181,943.34

ปี 2559
บาท
9,915,819.14
387,200.00
10,303,019.14

16. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท
ทุนสาธารณประโยชน์
75,043,711.79
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
110,385,149.47
ทุนสะสมสร้างสำ�นักงาน
31,487,397.90
ทุนสวัสดิการสมาชิก
204,516,358.81
รวม
421,432,617.97

ปี 2559
บาท
73,760,068.23
108,704,633.49
29,981,652.90
197,841,434.81
410,287,789.43

ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เงินประกันสังคมค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันโครงการกองทุนเกษียณค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
เงินสมนาคุณค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าจ้างทั่วไปค้างจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินโครงการสงเคราะห์
รวม
15. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
เงินคํ้าประกัน
รวม
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

17. กำ�ไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ปี 2560
บาท
422,524,954.38
397,082,202.01
819,607,156.39

ปี 2559
บาท
577,692,706.98
(155,167,752.60)
422,524,954.38

18. การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ได้ดำ�รงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2550 แล้ว ซึ่งได้กำ�หนดอัตราการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยสหกรณ์ต้องดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เฉลี่ยรายเดือนอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด
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พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี 2560

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560
(ก�ำไรที่จัดสรร 918,909,539.78 บาท)

รายการ
1 ทุนสำ�รอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
2 ค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 1 ของกำ�ไรสุทธิไม่เกิน 30,000 บาท
3 เงินปันผลร้อยละ 6.50 ตามหุ้นที่ชำ�ระแล้ว
(ปี 2559 เงินปันผลร้อยละ 6.40)
4 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 37 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำ�ระแล้ว
(ปี 2559 เฉลี่ยคืนร้อยละ 35)
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ : กรรมการ
: เจ้าหน้าที่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น
7 ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
8 ทุนสมทบสร้างสำ�นักงาน
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิ
9 ทุนสวัสดิการสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิ

ปี 2560
บาท
%
181,005,119.98 19.70
30,000.00

10,000.00

-

474,891,944.92

51.68

424,893,955.45

60.58

131,038,314.88

14.26

117,594,867.60

16.77

5,925,000.00
5,019,160.00

0.64
0.55

5,775,000.00
2,502,910.00

0.82
0.36

10,000,000.00

1.09

1,680,515.98

0.24

10,000,000.00

1.09

10,000,000.00

1.43

3,000,000.00

0.33

3,000,000.00

0.43

98,000,000.00

10.66

59,000,000.00

8.41

918,909,539.78 100.00

701,347,595.15 100.00

65.94
32.87
1.19
100.00
5.90
2.18
3.72
2.73
1.75
2.70
2.80

542,488,823.05 77.35
150,570,862.10 21.47
8,277,910.00
1.18
10,000.00
701,347,595.15 100.00

ผลการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2560 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับมาเป็นของสมาชิก
605,930,259.80
2. เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
302,005,119.98
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
10,944,160.00
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
30,000.00
918,909,539.78
หมายเหตุ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี
หัก เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 37 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้
คงเหลือ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ร้อยละ
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยทั้งปี
เงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลี่ยทั้งปี
เงินฝากประจำ�เฉลี่ยทั้งปี
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-

ปี 2559
บาท
%
76,890,346.12 10.96

พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย
ในการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2561

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ประมาณการรายได้ รายจ่าย และก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2561
ล้านบาท
1. ประมาณการรายได้
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้อื่น
รวม
2. ประมาณการรายจ่าย
2.1 ดอกเบี้ยจ่าย
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
3. ประมาณการกำ�ไรสุทธิ
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514
256
1,044
1,814
773
81
854
960

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการดำ�เนินการขอเสนองบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 48 (23) ดังนี้				
บาท

1. งบค่าใช้จ่าย
1.1 งบงานประจำ�และต่อเนื่อง
1.1.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
1.1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่
1.1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
1.1.4 หมวดค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายตามงบงานประจำ�และต่อเนื่อง
1.2 งบกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการ
(ร้อยละ 5.00 ของงบงานประจำ�)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

24,966,000.00
2,700,000.00
20,998,000.00
21,687,000.00
70,351,000.00
3,500,000.00

2. งบจัดซื้อครุภัณฑ์
3. โครงการตามแผนกลยุทธ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

4,451,000.00
1,300,000.00
79,602,000.00

73,851,000.00
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ปี 2560
ปี 2561
เหตุผลและความจำ�เป็น
งบประมาณ
จ่ายจริง
ขอตั้ง
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
25,394,000.00 20,580,956.99 24,966,000.00
		
1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำ�ตำ�แหน่ง 20,006,500.00 16,043,620.00 19,011,000.00 - สำ�หรับเงินเดือนตามอัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่ 38 อัตรา อัตราใหม่
2 อัตรา (เจ้าหน้าที่ 3 และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
- สำ�หรับค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร
- สำ�หรับปรับเพิ่มเงินเดือนประจำ�ปี
- สำ�หรับเป็นเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
		
1.2 เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
1,413,800.00 1,213,547.76 1,488,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		
1.3 เงินสมทบกองทุนบำ�เหน็จ
877,200.00
965,324.20 1,014,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่ เฉพาะเจ้าหน้าที่
บรรจุก่อนเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ มก.
		
1.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
456,000.00
321,625.48
384,000.00 -		เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
		
1.5 สวัสดิการต่างๆ
1,910,500.00 1,506,814.05 2,318,000.00 - สำ�หรับจ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องแบบ ค่าล่วงเวลา
ค่าตรวจสุขภาพประจำ�ปี โครงการประกันสุขภาพ ค่าประกัน
อุบัติเหตุ
		
1.6 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อ
75,000.00
75,000.00
75,000.00 - สำ�หรับโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่
		
1.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
655,000.00
455,025.50
676,000.00 - สำ�หรับค่าใช้จ่ายในการไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน

รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

1,416,000.00 - สำ�หรับจ่ายเป็นค่าจ้างทำ�ความสะอาด ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย สำ�นักงานสหกรณ์ บางเขน และวิทยาเขต
กำ�แพงแสน
- ค่าจ้างคนงานดูแลบ้านพักระยอง ค่าจ้างผูด้ แู ลโครงการสวัสดิการ
คลอง 15
829,000.00 - สำ�หรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด ยานพาหนะ
ค่าบำ�รุงรักษาเครื่องนับธนบัตร ค่าบำ�รุงรักษาระบบตู้สาขา
โทรศัพท์อัตโนมัติ ค่าบำ�รุงรักษาระบบปรับอากาศ และ
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซม บำ�รุงรักษาอาคาร/ลานจอดรถ/ลิฟท์
73,000.00 - สำ�หรับจ่ายค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าประกันภัยและ
พรบ.ยานพาหนะ
382,000.00 - สำ�หรับจ่ายค่าเช่าทีจ่ อดรถ ค่าเช่าสำ�นักงานสหกรณ์ฯ วิทยาเขต
กำ�แพงแสน ณ บริเวณอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
20,998,000.00
420,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่
เรียนดี ค่าพิมพ์เกียรติบัตร และค่าพิมพ์หนังสือพิธีมอบทุนการ
ศึกษา
5,515,000.00 - โครงการอบรมผู้ประสานงานสหกรณ์
- โครงการปฐมนิเทศสมาชิก

1,222,000.00

		
2.2 ค่าซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ทรัพย์สิน

4,318,443.19

6,450,000.00

		
3.2 ค่าจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก

368,700.00

18,875,000.00 12,645,712.70
500,000.00
371,525.50

394,200.00

		
2.4 ค่าเช่า

35,484.28

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
		
3.1 ค่าใช้จา่ ยในการจัดพิธมี อบทุน
			 การศึกษา

81,000.00

		
2.3 ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง

2,292,265.65

1,114,330.06

1,170,000.00

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่
		
		
2.1 ค่าจ้างดูแลอาคาร สถานที่

เหตุผลและความจำ�เป็น

ปี 2561
ขอตั้ง
2,700,000.00

ปี 2560
งบประมาณ
จ่ายจริง
2,867,200.00 3,810,779.99

รายการ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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1,740,000.00

2,100,000.00
2,643,000.00
150,000.00

		
3.4 ค่าใช้จ่ายบัตรสมาชิก
		
3.5 ค่าหุ้นให้สมาชิกประจำ�ปี
		
3.6 ค่าส่งเสริมกิจกรรมในโครงการออม
			 วันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีเมื่อเกษียณ
2,000,000.00
2,597,000.00
81,830.00

1,273,908.01

ปี 2560
งบประมาณ
จ่ายจริง

		
3.3 ค่าประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

รายการ

เหตุผลและความจำ�เป็น

โครงการสัมมนาสมาชิก
โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก
โครงการสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
ค่าใช้จ่ายงานแสดงมุฑิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ
โครงการอบรมผู้สนใจเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ
โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านทัศนศึกษา
โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
โครงการพบปะสมาชิกตามวิทยาเขต
สำ�หรับค่าจัดพิมพ์ข่าวรายเดือน จัดพิมพ์รายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี ค่าจัดทำ�เอกสาร/รายงานการประชุม
ค่าจัดพิมพ์คู่มือ/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ค่าพิมพ์ใบแจ้ง
สวัสดิการวันเกิด ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ค่าบริการ
ส่งข่าวสารผ่าน Official Line และค่าใช้จ่ายจัดทำ�ปฏิทิน
ประจำ�ปี
2,300,000.00 - สำ�หรับจ่ายสมทบค่าธรรมเนียมรายปีบตั รสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกตามคำ�แนะนำ�นายทะเบียนสหกรณ์
150,000.00 - สำ�หรับจ่ายสมทบเป็นค่าหุ้นเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกที่มีหุ้น
น้อยกว่า 300,000.- บาท นำ�ปันผลเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเพิ่ม
โดยซื้อขั้นตํ่า 100 บาท สหกรณ์จะสมทบให้ 2 หุ้น เป็นเงิน 20
บาท (คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำ�นวนที่ซื้อหุ้น) และนำ�มาซื้อได้
เพียงครั้งเดียว ระยะเวลา 25 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561

2,029,000.00 -

ปี 2561
ขอตั้ง

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

1,412,000.00
3,000,000.00
21,074,800.00 19,364,546.46
3,867,000.00 3,190,748.62

		
3.7 ค่าประกันอุบัติเหตุสำ�หรับสมาชิก

		
3.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับสมาชิก

		
3.9 ค่าของที่ระลึกสำ�หรับสมาชิก
4. หมวดค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
		
4.1 ค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการ

766,000.00

1,358,000.00
1,500,000.00

		
4.2 ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ปรึกษา
			 ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ

		
4.3 ค่าใช้จ่ายในสรรหากรรมการและ
			 ผู้ตรวจสอบกิจการ

		
4.4 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่สามัญ
			 ประจำ�ปีและประชุมใหญ่วิสามัญ

1,028,593.10

1,058,750.60

610,418.71

1,152,505.00

ปี 2560
งบประมาณ
จ่ายจริง
880,000.00
850,501.00

รายการ

ปี 2561
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
920,000.00 - สำ�หรับค่าประกันอุบตั เิ หตุส�ำ หรับสมาชิกสหกรณ์ 200,000.00
บาท/คน ค่าเบี้ยประกัน 80 บาท/คน
1,664,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการทำ�จำ�นองและตรวจสอบหลักทรัพย์ ในเขต
กรุงเทพและต่างจังหวัด เงินสนับสนุนสมาชิกในการประเมิน
หลักทรัพย์ ค่าบริการตรวจข้อมูลเครดิตบูโร
8,000,000.00 - สำ�หรับค่าของที่ระลึกแก่สมาชิก เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี
21,687,000.00
3,900,000.00 - สำ�หรับค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน ค่าพาหนะสำ�หรับ
กรรมการทีม่ าปฏิบตั งิ าน กรรมการทีเ่ ดินทางระหว่างวิทยาเขต
และกรรมการที่เดินทางจากสถานีวิจัย ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเครื่องแบบ ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน
ค่าตรวจสุขภาพ โครงการประกันสุขภาพ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุ
795,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับทีป่ รึกษา ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจ
สอบกิจการ เช่น ค่าตรวจสอบกิจการ ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจ
สุขภาพ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ โครงการประกันสุขภาพ ค่า
เครือ่ งแบบ ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนา ค่าเบีย้ ประชุมและค่าพาหนะ
1,165,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการสรรหากรรมการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ค่าจัดพิมพ์ข่าวเลือกตั้งกรรมการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1,500,000.00 -		สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญและประชุม
ใหญ่วิสามัญ เช่น ค่าของรางวัล จับฉลาก ค่าพาหนะสมาชิก
ค่ารับรองสมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดประชุม

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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1,203,000.00

870,000.00
450,000.00
2,539,800.00

		
4.5 ค่าสนับสนุนกิจการของ มก.

		
4.6 ค่าสมนาคุณ

		
4.7 ค่าสัมมนาอื่นๆ

		
4.8 เครื่องเขียนแบบพิมพ์

		
4.9 ค่าสาธารณูปโภค

2,268,415.92

510,801.28

487,704.30

1,246,850.00

ปี 2560
งบประมาณ
จ่ายจริง
4,900,000.00 4,791,000.00

รายการ

ปี 2561
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
4,900,000.00 - สำ�หรับสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ มก. และชมรม
มก.อาวุโส
- สำ�หรับสนับสนุนวิทยาเขตกำ�แพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำ�นวนวิทยาเขต
ละ 1 แสนบาท
- สำ�หรับจ่ายคืนผลประโยชน์ตามบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์
ในอาคาร สอ.มก. 36 ปี จำ�นวน 3 ล้านบาท
1,318,000.00 - สำ�หรับค่าสมนาคุณกองคลัง สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
กองยานพาหนะฯ บุคคลผูใ้ ห้ความช่วยเหลือสหกรณ์ ค่าตอบแทน
และค่าโทรศัพท์ผู้ประสานงานตามหน่วยงานต่างๆ และ
ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความลงข่าวสารสหกรณ์
900,000.00 - สำ�หรับค่าจัดสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น ค่าจัดสัมมนาระหว่าง
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ
600,000.00 - สำ�หรับแบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ใบเสร็จ
คำ�ขอกู้ หนังสือคํ้าประกัน สลิปเงินฝาก สมุดเงินฝาก
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
2,573,000.00 - สำ�หรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา
ค่าโทรศัพท์ส�ำ นักงาน ค่าโทรศัพท์มอื ถือ ค่าเช่าสัญญาณ Lease
Line ค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าสายสัญญาณระบบ
สำ�รองข้อมูลออนไลน์

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

3,291,000.00
791,000.00

2,500,000.00

5. หมวดครุภัณฑ์
		
5.1 ครุภัณฑ์

		
5.2 โครงการปรับปรุงห้อง Server

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายได้ทุกหมวด

2,771,000.00

-

358,688.01
358,688.01

3,304,424.66

ปี 2560
งบประมาณ
จ่ายจริง
850,000.00
866,839.27

		
4.11 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

		
4.10 ค่าวัสดุอื่นๆ

รายการ

ปี 2561
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
985,000.00 - สำ�หรับค่าวัสดุของใช้ รวมทัง้ อุปกรณ์ทจี่ �ำ เป็นกับสำ�นักงาน เช่น
เครื่องเขียน กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ และวัสดุที่ใช้ในการ
รับรองต่างๆ
3,051,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าใช้จ่ายดำ�เนินคดี/เร่งรัด/
ติดตามหนีส้ นิ ค่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ ง ค่าบริการธุรกรรม
เงินสด ค่าประกันรักษาเงินสด ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร
ค่าจัดงานทำ�บุญครบรอบ สอ.มก. ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้า
และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆ ค่ารับรองผู้มาเยี่ยมชม
สหกรณ์ ค่าใช้จา่ ยจัดเก็บเอกสาร ค่าอากรเช็ค ค่าไปรษณียากร
และแสตมป์
4,451,000.00
4,451,000.00 - เครือ่ งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ เพือ่ ทดแทนเครือ่ งเดิมทีอ่ ายุการใช้
งานเกินกำ�หนด เครื่องพิมพ์เอกสาร Firewall (Hardware)
Server สำ�หรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ โต๊ะวาง
เครือ่ งพิมพ์ ตูเ้ ก็บเอกสาร อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย แท็ปเล็ต ตูเ้ ย็น รถตูโ้ ดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า ระบบรักษา
ความปลอดภัยสำ�นักงาน ระบบบริการสมาชิก application
for IOS หรือ Line Bot หรือ Website
- ยกเลิกเนื่องจากอยู่ระหว่างดำ�เนินการนำ�เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไป
ฝากที่ศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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ผลการด�ำเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปี 2560
การดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำ�ปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 10 ข้อ 15 กลยุทธ์
และโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ จำ�นวนทั้งสิ้น 40 โครงการนั้น ได้ดำ�เนินการตามแผนและเป็นไปตาม
เป้าหมาย จำ�นวน 34 โครงการ
โครงการทีข่ อทบทวนและยกเลิกไปมี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเงินกูเ้ พือ่ การประกอบอาชีพเสริม
โครงการเงินกูเ้ พือ่ การศึกษา และโครงการพัฒนาสวัสดิการรูปแบบใหม่ฯ เนือ่ งจากมีชอ่ งทางอืน่ ทีส่ ามารถ
ดำ�เนินการได้อยู่แล้ว
โครงการที่ยังไม่สามารถดำ�เนินการได้แล้วเสร็จมี 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วย
เหลือผู้คํ้าประกัน 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะได้พิจารณาทำ�แนวทาง
การดำ�เนินการที่เหมาะสมต่อไป
โครงการที่ดำ�เนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และได้นำ�ไปบรรจุไว้ในแผน ปี 2561 จำ�นวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการจัดทำ�วิดีทัศน์แนะนำ�สหกรณ์
ในปี 2561 สหกรณ์ได้ปรับปรุงโครงการตามแผนกลยุทธ์ใหม่หลายโครงการ และมีโครงการเดิม
ซึ่งจะดำ�เนินการต่อเนื่องอีกหลายโครงการเช่นกัน โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิม 10 ข้อ และอยู่ในกรอบ
กลยุทธ์เดิม 15 กลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 รณรงค์ให้สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า 300,000.00 บาท ออมในรูปทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบำ�นาญให้ตนเองเมื่อเกษียณอายุตอน 60 ปี
1. โครงการ “ออมหุ้น มีวินัย ได้บำ�นาญ”
คณะกรรมการบริหาร / ฝ่ายการเงิน จำ�นวนของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่
100 คน
โครงการ
เข้าร่วมโครงการ (เงินเดือนไม่เกิน
ต่อเนื่อง
22,000 บาท และมี หุ้ น ไม่ ถึ ง
300,000.00 บาท)
วัตถุประสงค์ที่ 2 ให้สมาชิกได้รับสินเชื่อโดยสะดวกรวดเร็ว มีประโยชน์และสามารถชำ�ระคืนได้ตามกำ�หนด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
1. โครงการปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ คณะกรรมการเงินกู้ / ฝ่ายสินเชื่อ จำ�นวนโครงการที่ได้รับการ
2 โครงการ
สมาชิก
ปรับปรุง
2. โครงการสำ�รวจความพึงพอใจในการให้บริการ คณะกรรมการเงินกู้ / ฝ่ายสินเชื่อ จำ�นวนสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ระดับความพึงพอใจ
ของบริษัทประเมินหลักทรัพย์
สมาชิก
คะแนน 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5
3. โครงการชำ�ระเงินกู้แบบอัตราก้าวหน้า
คณะกรรมการเงินกู้ / คณะกรรมการ จำ�นวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
10 คน
บริหาร
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มความรัดกุมในการให้สินเชื่อแก่สมาชิก
1. โครงการปรับปรุงระเบียบเงินกูใ้ ห้สอดคล้องกับ คณะกรรมการเงินกู้ / ฝ่ายสินเชื่อ จำ�นวนระเบียบที่ปรับปรุง
1 ระเบียบ
โครงการ
สถานภาพด้านรายได้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย สมาชิก
ต่อเนื่อง
เกษตรศาสตร์แต่ละประเภททัง้ ในฐานะผูก้ แู้ ละ
ผู้คํ้าประกัน รวมทั้งความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
เป้าหมาย 2561 งบประมาณ หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบำ�นาญให้ตนเอง เป็นการพึ่งตนเองให้มากที่สุดตามหลัก

โครงการตามแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
กลยุทธ์ที่ 4 ควบคุมการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด
1. โครงการสร้างกลไกการติดตามและควบคุมการ คณะกรรมการเงินกู้ / ฝ่ายสินเชื่อ มีกลไกในการติดตาม
ใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้คํ้าประกันเงินกู้ที่เป็นหนี้เสีย (NPL)
1. โครงการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คํ้าประกัน คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ จำ�นวนผู้คํ้าประกันที่ได้รับความ
ที่รับชำ�ระหนี้แทนสมาชิก
เงินกู้
ช่วยเหลือ
2. โครงการการซือ้ และขายคืนหลักทรัพย์คาํ้ ประกัน คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ จำ�นวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาการชำ�ระหนี้ เงินกู้
วัตถุประสงค์ที่ 3 มีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
1. โครงการปรับปรุงเงือ่ นไขการให้กแู้ ละการขยาย คณะกรรมการบริหารการเงิน / ฝ่าย สหกรณ์ลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
บริการเงินกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
การลงทุน
2. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารการเงิน / ฝ่าย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
จากการลงทุน
การลงทุน
วัตถุประสงค์ที่ 4 ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นโดยทั่วถึงและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสวัสดิการให้ครอบคลุมตามความจำ�เป็นของสมาชิกยิ่งขึ้น
1. โครงการปรับปรุงสวัสดิการ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำ�นวนสวัสดิการ
พอเพียง
/ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
2. โครงการสร้างบำ�นาญจากทรัพย์สนิ ของสมาชิก คณะกรรมการบริหาร
จำ�นวนระเบียบ
วัตถุประสงค์ที่ 5 บริการสมาชิกด้วยนํ้าใจ
กลยุทธ์ที่ 8 ให้บริการสมาชิกด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ และประทับใจ
1. โครงการจัดสร้างห้องสโมสรสมาชิก (member คณะกรรมการบริหาร
จำ�นวนห้อง
club)
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-

-

-

1 ระบบ
ไม่น้อยกว่า 10 ราย
3 ราย

ไม่นอ้ ยกว่า 5 สหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3.50
1 สวัสดิการ
1 ระเบียบ
1 ห้อง

โครงการ
ต่อเนื่อง

โครงการ
ต่อเนื่อง

โครงการ
ต่อเนื่อง

โครงการ
ต่อเนื่อง

เป้าหมาย 2561 งบประมาณ หมายเหตุ
รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
2. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีจิตมุ่งบริการ คณะกรรมการบริหาร / ฝ่ายบริหาร จำ�นวนเจ้าหน้าทีท่ ผี่ า่ นการฝึกอบรม
ทักษะและความถูกต้องแม่นยำ�ในการให้บริการ ทั่วไป
วัตถุประสงค์ที่ 6 พัฒนาความรอบรู้ทุกด้านให้แก่สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 9 ให้การศึกษาอบรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
การลงทุน
2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ระบบ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
E-Banking
วัตถุประสงค์ที่ 7 ให้มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการปรับปรุงขั้นตอนการทำ�งานให้มี
เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่าย จำ�นวนระบบงานที่มีการลดขั้นตอน
ประสิทธิภาพ
ขึ้นไป
ของงานและลดระยะเวลาในการให้
บริการ
2. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อกำ�กับ เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่าย จำ�นวนระบบที่แล้วเสร็จ
ดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตาม ขึ้นไป
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
3. โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการบริหาร
ระบบการบริหารจัดการ
อื่นที่ประสบความสำ�เร็จ
ที่มีการปรับปรุง
4. โครงการลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการบริหาร
อัตราร้อยละของค่าใช้จา่ ยต่อรายได้
ของแต่ละผลิตภัณฑ์
5. โครงการสหกรณ์สีขาว
คณะกรรมการบริหาร
งานที่ผ่านการประเมินของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
100,000.00

-

150 คน

2 โครงการ
1 ระบบ

-

ร้อยละ 3
ไม่ ตํ่ า กว่ า เกณฑ์ ที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กำ�หนด

อย่างน้อย 2 ระบบ 300,000.00

100,000.00

150 คน

โครงการ
ต่อเนื่อง

เป้าหมาย 2561 งบประมาณ หมายเหตุ
10 คน
ใช้จากงบ
ประจำ�

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
เป้าหมาย 2561 งบประมาณ หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
1. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน
หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย / คณะ
จำ�นวนผู้ผ่านการอบรม
10 คน
ใช้จากงบ
กรรมการพัฒนาเทคโนโลยี / ฝ่าย
ประจำ�
คอมพิวเตอร์
2. โครงการ “หนึ่งคน หนึ่งความคิดสร้างสรรค์” เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน
จำ�นวนความคิดสร้างสรรค์ของ
อย่างน้อย 1
โครงการ
(One Person One Creative Idea : OPOC)
เจ้าหน้าที่แต่ละคน
ความคิดสร้างสรรค์
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และจรรยาบรรณในการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ
1. โครงการอบรมเฉพาะด้านสำ�หรับกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
จำ�นวนกรรมการดำ�เนินการที่ผ่าน
12 คน
ใช้จากงบ
ดำ�เนินการ
การอบรม
ประจำ�
วัตถุประสงค์ที่ 8 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพึ่งตนเองให้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการสมาชิกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1. โครงการปรับปรุงการแสดงผลของระบบสมาชิก ฝ่ายทะเบียนสมาชิก / คณะกรรมการ จำ�นวนระบบที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
1 ระบบ
สมทบ และให้ตรวจสอบการเชือ่ มโยงกับสถานะ พัฒนาเทคโนโลยี / ฝ่ายคอมพิวเตอร์
ของสมาชิก
2. โครงการระบบตรวจนับจำ�นวนสมาชิกสมทบ ฝ่ายทะเบียนสมาชิก / คณะกรรมการ จำ�นวนระบบที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
1 ระบบ
เข้าใหม่และปิดบัญชี
พัฒนาเทคโนโลยี / ฝ่ายคอมพิวเตอร์
3. โครงการพิมพ์แบบฟอร์มเปิดบัญชีจากระบบ ฝ่ายการเงิน / คณะกรรมการพัฒนา จำ�นวนระบบที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
1 ระบบ
โดยดึงข้อมูลทีม่ อี ยูม่ ากรอกในแบบฟอร์มอัตโนมัติ เทคโนโลยี / ฝ่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการเปิดบัญชีแต่ละครั้ง
4. โครงการปรับปรุงพัฒนา Website ของ สอ.มก. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย / คณะกรรมการ Website ที่ปรับปรุงสำ�เร็จ
1 ชุด
พัฒนาเทคโนโลยี / ฝ่ายคอมพิวเตอร์
5. โครงการจัดทำ�วีดิทัศน์แนะนำ�สหกรณ์
คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ จำ�นวนวีดิทัศน์แนะนำ� สอ.มก. ที่
1 ชุด
การศึกษาและประชาสัมพันธ์
ปรับปรุง

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
เป้าหมาย 2561 งบประมาณ หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ที่ 9 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมกิจกรรมสู่วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน
150,000.00
เกษตรกรที่ประสบความสำ�เร็จโดยใช้หลัก คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการศึกษาดูงานชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลัก คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน
150,000.00
เศรษฐกิจพอเพียง
คุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ที่ 10 ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร
จำ�นวนกิจกรรม
อย่างน้อย 2 กิจกรรม 200,000.00
และชุมชน
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตาม คณะกรรมการบริหาร
จำ�นวนกิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 300,000.00
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
1,300,000.00

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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การเลือกตั้ง ประจำ�ปี 2561
8.1 ประธานกรรมการ
8.2 คณะกรรมการดำ�เนินการ
8.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 60
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 43 วรรคที่ 2 การเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำ�เนินการให้เลือกจากสมาชิกโดยวิธเี ลือกประธานกรรมการหนึง่ คนจากทีป่ ระชุมใหญ่... และ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ
พ.ศ. 2543 ข้อ 4 วรรค 2 “อนึ่ง ประธานกรรมการดำ�เนินการ 1 คน ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิกที่เป็น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่รองอธิการบดี ขึ้นไป”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2561 จำ�นวน 1 คน
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การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 60
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 43 การเลือกตั้งและการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำ�เนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
เนื่องจากในปี 2561 มีกรรมการที่ยังอยู่ในวาระตามข้อบังคับข้อ 44 จำ�นวน 7 คนดังนี้
สายวิชาการ รายชื่อดังนี้
		 1. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
		 2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
		 3. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
สายสนับสนุน รายชื่อดังนี้
		 1. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
		 2. นายสุพจน์
ยุตติยงค์
		 3. นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
		 4. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
คณะกรรมการสรรหาได้ดำ�เนินการสรรหาตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 2555 แทนตำ�แหน่งที่ว่างลง 7 คน ได้แก่สายวิชาการ
4 คน และสายสนับสนุน 3 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการสรรหาเรียงตามอักษร ดังนี้
สายวิชาการ
		 1. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
		 2. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
		 3. รศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
		 4. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
สายสนับสนุน
		 1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
		 2. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
		 3. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2561
มติที่ประชุม……………………………………………………………………….......................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 58 ข้อ 59 และระเบียบ
ว่าด้วยการสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 ให้มผี ตู้ รวจสอบกิจการ จำ�นวน 3 คน อยูใ่ นตำ�แหน่งคราวละ
หนึ่งปีการบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้ ประกอบด้วยผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
2. มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้วิชาชีพนั้น
เกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน
3. มีความรู้ทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำ�เนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยวิธีการให้สมาชิกลงคะแนน
เลือกได้ไม่เกิน 3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชื่อที่ประกาศให้เลือกทั้งหมด แล้วนำ�รายชื่อ
ผู้ได้รับการเลือกตั้งที่ได้คะแนนมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางธาริณี ประนิช
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
3. ด้านบริหารทั่วไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เรื่อง ผลการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 และการรับสมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 และคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ดำ�เนินการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561 ในวันอังคารที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แล้วนั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด จึงขอประกาศผลการลงคะแนนสรรหาคณะ
กรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561 เรียงตามหมายเลข ดังนี้
กรรมการ สายวิชาการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 รศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ได้ 2,168 คะแนน
หมายเลข 2 รศ.ดร.สมบัติ
ชิณะวงศ์
สังกัดคณะเกษตร กพส.
ได้ 1,559 คะแนน
หมายเลข 3 ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้ 1,063 คะแนน
หมายเลข 4 อาจารย์ภาสวิชญ์ หลาวมา
สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ กพส.
ได้ 796 คะแนน
หมายเลข 5 อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ได้ 1,285 คะแนน
หมายเลข 6 ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ได้ 2,469 คะแนน
หมายเลข 7 ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้ 2,082 คะแนน
หมายเลข 8 ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ได้ 2,646 คะแนน
หมายเลข 9 ดร.วิวฒั น์
แดงสุภา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ได้ 2,202 คะแนน
หมายเลข 10 ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมพิ ฒั น์ ธนัชญาอิศม์เดช สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ กพส.
ได้ 520 คะแนน
หมายเลข 11 นายฉัตรชัย
พ่วงพลับ
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ได้ 614 คะแนน
กรรมการ สายสนับสนุน รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 นายชาญชัย
ไล้เลิศ
สังกัดสำ�นักทะเบียนและประมวลผล ได้ 2,829 คะแนน
หมายเลข 2 นายนพดล
ระโยธี
สังกัดสำ�นักหอสมุด
ได้ 1,902 คะแนน
หมายเลข 3 นายชูโชค
ชูเจริญ
สังกัดสำ�นักงานวิทยาเขต กพส.
ได้ 1,089 คะแนน
หมายเลข 4 นายสุทธิชัย
อินนุรักษ์
สังกัดกองบริการกลาง กพส.
ได้ 1,302 คะแนน
หมายเลข 5 นายประเพลิน เกษมโอภาส
สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้ 1,236 คะแนน
หมายเลข 6 นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
สังกัดคณะเกษตร
ได้ 2,114 คะแนน
หมายเลข 7 นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
สังกัดกองคลัง
ได้ 2,231 คะแนน
หมายเลข 8 นางนันทา
ตะวันเย็น
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม
ได้ 1,102 คะแนน
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
ด้านการเงิน/การบัญชี
หมายเลข 1 นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา สังกัดสำ�นักงานอธิการบดี
ได้
หมายเลข 2 นางธาริณี
ประนิช
สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ได้
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์
หมายเลข 3 รศ.วิรัตน์
สุวรรณาภิชาติ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้
หมายเลข 4 นายมาโนช
สุวรรณศิลป์
สังกัดสำ�นักการกีฬา
ได้
ด้านบริหารทั่วไป
หมายเลข 5 นางสุวาพร
ชื่นอารมณ์
สังกัดกองคลัง
ได้
หมายเลข 6 น.ส.จิรธนา
ศรีดาหลง
สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้
หมายเลข 7 น.ส.สมศรี
หลิมตระกูล
สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
ได้

1,918 คะแนน
2,522 คะแนน
2,409 คะแนน
1,984 คะแนน
2,084 คะแนน
758 คะแนน
1,598 คะแนน

		 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560

(ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม)
ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 และการรับสมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้
ดำ�เนินการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561 ในวันอังคารที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น
บัดนี้ ผลการสรรหาได้เสร็จสิน้ แล้ว โดยมีผไู้ ด้รบั คะแนนจากการสรรหาเพือ่ เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2560 พิจารณาสรรหาเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561 ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ จำ�นวน 4 คน (เรียงตามลำ�ดับตัวอักษร)
		 1. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
		 2. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
		 3. รศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
		 4. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
กรรมการสายสนับสนุน จำ�นวน 3 คน (เรียงตามลำ�ดับตัวอักษร)
		 1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
		 2. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
		 3. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
ผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านละ 1 คน
ด้านการเงิน/การบัญชี
		 นางธาริณี
ประนิช
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์
		 รศ.วิรัตน์
สุวรรณาภิชาติ
ด้านการบริหารทั่วไป
		 นางสุวาพร
ชื่นอารมณ์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
(ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม)
ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สรุปผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
คณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สาย
วิชาการ
สนับสนุน
รวม

จำ�นวนผู้มีสิทธิ์
(คน)
5,365
5,206
10,571

ผู้มาใช้สิทธิ์
(คน)
2,084
3,534
5,618

(%)
37.10
62.90
100.00

ไม่มาใช้สิทธิ์
(คน)
3,281
1,672
4,953

เปรียบเทียบผู้มาใช้สิทธิ์สรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ปี 2559
ปี 2560
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
สาย
(คน)
(คน)
ร้อยละ
วิชาการ
2,169
2,084
(3.92)
สนับสนุน
2,484
3,534
1.44
รวม
5,653
5,618
(0.62)
จำ�นวนบัตร
ทั้งสิ้น
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
รวม

5,590
5,483
5,387
16,460

บัตรดี
จำ�นวนใบ
5,327
5,200
4,963
15,490

ร้อยละ
95.30
94.84
92.13
94.11

หมายเหตุ มาใช้สิทธิ์ แต่งดออกเสียง 504 ใบ (นับเป็นบัตรดี)
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บัตรเสีย
จำ�นวนใบ
ร้อยละ
115
2.06
153
2.79
198
3.68
466
2.83

99 285 384
266 540 806
737 935 1,672 153 229 382
647 710 1,357 177 251 428
766 1,081 1,847 138 242 380
597 851 1,448 162 249 411
63
166 295 461

5 อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์

6 ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์

7 ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม

8 ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์

9 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

10 ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมพิ ฒั น์ ธนัชญาอิศม์เดช

11 นายฉัตรชัย พ่วงพลับ
20

52

72

94 157 130 191 321

82 159 241

96 211 307

95 169

4 อาจารย์ภาสวิชญ์ หลาวมา

74

289 445 734

3 ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์

วิชาการ
385 579 964 134 254 388

รวม

2 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์

วิชาการ

480 910 1,390 162 292 454

รวม

1 รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ

สนับสนุน

คะแนน
จากสาย
สนับสนุน

คะแนน
จากสาย
วิชาการ
10

8

28

41

29

44

44

11

34

37

40

คะแนน
จากสาย

95

27

64

61

96

รวม
68

18

7

45

28

15

73

72 113

39

59 103

51

16

30

24

56

สนับสนุน

ชื่อ-สกุล
วิชาการ
21

13

47

59

57

71

36

20

41

50

74

คะแนน
จากสาย

83

45

70

91

11

5

32

18

54 101

71 130

48 105

65 136

47

25

29

41

57 131

สนับสนุน

หมาย
เลข
รวม

คะแนน
จากสาย

ศูนย์วิจัย
ข้าวโพดฯ

3

1

21

19

15

16

7

2

2

12

14

วิชาการ

วิทยาเขตฯ
สกลนคร

47

26

20

41

72

91

70

12

6

15

7

91 112

72

55

86 102

40

24

18

29

58

สนับสนุน

วิทยาเขต
ศรีราชา

รวม

วิทยาเขต
กำ�แพงแสน

2

2

14

21

12

21

6

4

4

10

11

คะแนน
จากสาย

โครงการ
พหุภาษา
วิชาการ

บางเขน

4

-

43

64

42

53

7

3

2

4

14

สนับสนุน

สายวิชาการ

รวม
ทั้งสิ้น

6

2

57

85

54

74

13

7

796
1,285
2,469
2,082
2,646
2,202
520
614

6 1,063

14 1,559

25 2,168

รวม

สรุปการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2561

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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145 328 473 251 445 696
328 623 951
517 930 1,447 103 162 265
617 916 1,533 102 207 309
404 328 732

4 นายสุทธิชัย อินนุรักษ์

5 นายประเพลิน เกษมโอภาส

6 นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์

7 นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา

8 นางนันทา ตะวันเย็น
81 143 224

53 109 162

63 118 181

190 316 506 158 277 435

วิชาการ

3 นายชูโชค ชูเจริญ

สนับสนุน

470 1,009 1,479

รวม

2 นายนพดล ระโยธี

วิชาการ

599 1,246 1,845 194 383 577

รวม

1 นายชาญชัย ไล้เลิศ

สนับสนุน

คะแนนจากสาย

25

50

28

20

13

19

31

58

วิชาการ

คะแนนจาก
สาย

79

42

32

51

70

27

52

67 117

51

22

19

32

39

67 125

สนับสนุน

คะแนนจาก
สาย
รวม

ชื่อ-สกุล
วิชาการ
44

66

40

16

28

37

48

75

คะแนน
จากสาย

85

46

78

77

98

18

62

53 119

45

30

50

40

50

91 166

สนับสนุน

หมาย
เลข
รวม

คะแนน
จากสาย

ศูนย์วิจัย
ข้าวโพดฯ

19

7

4

36

67

19

7

4

45

79

4

20

10

14

90 110

30 159 189

-

-

-

9

12

วิชาการ

วิทยาเขตฯ
สกลนคร
สนับสนุน

วิทยาเขต
ศรีราชา

รวม

วิทยาเขต
กำ�แพงแสน

10

13

15

4

3

3

15

18

คะแนน
จากสาย

โครงการ
พหุภาษา

วิชาการ

บางเขน

8

30

34

12

13

13

14

19

สนับสนุน

136
18

43

49

16

16

16

29

37

รวม

สายสนับสนุน

1,102

2,231

2,114

1,236

1,302

1,089

1,902

2,829

รวม
ทั้งสิ้น

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รวม

713 684 1,397 288 362 650 50
467 968 1,435 91
521 960 1,481 133 251 384 38
137 266 403

525 490 1,015 164 200 364

รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ

นายมาโนช สุวรรณศิลป์

นางสุวาพร ชื่นอารมณ์

น.ส.จิรธนา ศรีดาหลง

น.ส.สมศรี หลิมตระกูล

3

4

5

6

7

21

9

55

82

52

30

137 13

29

18

62

ด้านการบริหารทั่วไป

219 310 28

55

30

คะแนนจาก
สาย

13

27

59

31

56

27

100 34

80

105 91

33

33

35

42

59

89

60

69

69

16

9

17

150 10

124 105 120 225 14

60

คะแนนจาก
สาย

ด้านกฎหมายธุรกิจและ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์

665 917 1,582 202 267 469 53

71

วิชาการ

นางธาริณี ประนิช

สนับสนุน

2

รวม

33

วิชาการ

นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา 536 750 1,286 160 294 454 27

ด้านการเงิน การบัญชี

รวม

1

สนับสนุน

คะแนนจาก
สาย
วิชาการ

คะแนนจาก
สาย
สนับสนุน

คะแนนจาก
สาย
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
สนับสนุน

หมาย
เลข
รวม

ศูนย์วิจัย
ข้าวโพดฯ

7

วิชาการ

วิทยาเขตฯ
สกลนคร

16

99

19

47

44

45

51

สนับสนุน

วิทยาเขต
ศรีราชา

23

โครงการ
พหุภาษา
คะแนนจาก
สาย

6

5

12

16

18

8

115 2

28

64

54

59

64

รวม

วิทยาเขต
กำ�แพงแสน
วิชาการ

บางเขน

36

10

16

21

37

45

16

สนับสนุน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

48

12

22

26

53

63

24

รวม

สรุปการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561

1,598

758

2,084

1,984

2,409

2,522

1,918

รวม
ทั้งสิ้น

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2561

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2561
ตามที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ได้กำ�หนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนดำ�เนินการเกินกว่า 200
ล้านบาท สามารถจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนทำ�การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ได้ โดยอยู่ภายใต้การกำ�กับ
ดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ที่จะทราบผลการดำ�เนินงาน และฐานะทางการ
เงินโดยรวดเร็ว นั้น
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 42 (7) กำ�หนดให้ทปี่ ระชุมใหญ่มอี �ำ นาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 มีมติคัดเลือก นางสาวสุวีณา
จงเจริญพรชัย ผูช้ �ำ นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ เป็นผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
เป็นเงิน 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
สำ�หรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2561 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ได้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จำ�นวน 1 ราย ดังนี้
1. นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
คณะกรรมการดำ�เนินการ ในคราววาระการประชุม ครั้งที่ 23/2560 วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ได้
ตรวจสอบเงื่อนไข ตามข้อกำ�หนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งได้พิจารณาถึงระยะเวลาการเข้าปฏิบัติ
งานสอบบัญชี จำ�นวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ประสบการณ์การทำ�งาน ตลอดจนกำ�หนดการตรวจสอบบัญชีจน
สามารถรับรองงบการเงินได้ตรงตามกำ�หนดเวลา และสามารถประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีได้ไม่เกินวันที่ 31
มกราคม 2562 หรือระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้ว มีมติเลือก นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้ชำ�นาญงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2561
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จำ�นวน 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม………………………………………………..................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

140

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

พิจารณากำ�หนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน
ประจำ�ปี 2561

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน
ประจ�ำปี 2561
การกูย้ มื เงินหรือคํา้ ประกัน ตามข้อบังคับข้อ 30 วงเงินกูย้ มื หรือคํา้ ประกัน ทีป่ ระชุมใหญ่อาจกำ�หนด
วงเงินกูย้ มื หรือคํา้ ประกันสำ�หรับปีหนึง่ ๆ ไว้ตามทีจ่ �ำ เป็นและสมควรแก่การดำ�เนินงาน วงเงินซึง่ กำ�หนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำ�หนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์
ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันสำ�หรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันสำ�หรับปีก่อน
ไปพลาง
ในปี 2560 ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่กำ�หนดวงเงินกู้ยืมจำ�นวน 8,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงิน
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ (หนังสือที่ กษ.1110/697 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560) สำ�หรับ
ใช้เป็นทุนดำ�เนินงานและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น จำ�นวน 7,580.39 ล้านบาท และทุนสำ�รอง
จำ�นวน 1,187.02 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำ�นวน 8,767.41 ล้านบาท ดังนั้นวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือ
คํ้าประกัน ประจำ�ปี 2561 คือ วงเงิน 8,700 ล้านบาท (ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกูย้ มื หรือการคํา้ ประกันของสหกรณ์ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 สหกรณ์
ทีม่ ที นุ เรือนหุน้ รวมกับทุนสำ�รองตัง้ แต่ 600 ล้านบาท ถือใช้วงเงินกูย้ มื หรือคํา้ ประกันได้เป็นจำ�นวน 1 เท่าของ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์)
สำ�หรับปี 2561 คณะกรรมการดำ�เนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2561 ได้พจิ ารณาและมีมติให้น�ำ เสนอขอทีป่ ระชุมใหญ่ กำ�หนดวงเงินกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด อาจกูย้ มื หรือคํา้ ประกันเพือ่ ให้การดำ�เนินงานคล่องตัวและสามารถให้บริการสมาชิกเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวงเงิน 8,700 ล้านบาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม…………………………………………………………………………...........................……………………..
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

พิจารณาอนุมัติ
หลักการการนำ�เงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 10 (7) และ
มาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ข้อกำ�หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 มีข้อความสำ�คัญ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
		
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
		
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็นผู้สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำ�กัดความรับผิด
		
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
		
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชำ�ระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
		
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามพระราชกำ�หนดนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ เพือ่ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนีน้ นั้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		
(6) หุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือตัง้ แต่ระดับ
A-ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
		
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในกำ�กับดูแลของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์ และต้อง
ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำ�เนินการได้
ฯลฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีทุนสำ�รอง
จำ�นวน 1,187.02 ล้านบาท
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี คณะกรรมการดำ�เนินการในคราวประชุมครัง้ ที่
23/2560 เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 จึงขอเสนอทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด นำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 เพื่อพิจารณา
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พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

พิจารณาการตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ
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คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ในคราวประชุม
ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้พิจารณาลูกหนี้ของ สอ.มก. ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุด
แล้วแต่ไม่ได้รับชำ�ระหนี้ และไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้เป็นที่แน่นอนแล้ว เนื่องจากถูกพิพากษาให้ล้มละลาย
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตัดจำ�หน่ายหนี้สูญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ดังนี้
“การตัดจำ�หน่ายหนีส้ ญ
ู ” หมายความว่า การโอนปรับปรุงทางบัญชีเพือ่ ตัดจำ�หน่ายหนีส้ ญ
ู ออกจาก
บัญชีลูกหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าวได้เป็นที่แน่นอนแล้ว ทั้งนี้ ต้องเป็นหนี้ที่มี
ลักษณะ ดังนี้
1. ต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการของสหกรณ์
2. ต้องเป็นหนี้ที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้
3. ต้องมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ช�ำ ระหนีต้ ามสมควรแก่กรณีหรือมีการฟ้องคดีแล้ว แต่ไม่ได้
รับการชำ�ระหนี้โดยปรากฏว่า
		 (ก) ลูกหนีถ้ งึ แก่ความตายหรือเป็นคนสาบสูญหรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไปและไม่มที รัพย์สนิ
หรือสิทธิใดๆ จะเรียกร้องให้ชำ�ระหนี้ได้ หากฟ้องคดีไปก็ทำ�ให้เสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับ
ชำ�ระ หรือ
		 (ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้
และอยู่ในลำ�ดับที่จะได้รับชำ�ระหนี้ก่อนเป็นจำ�นวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือ
		 (ค) ได้ดำ�เนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือได้ยื่นคำ�ขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่น
ฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั้นๆ ได้มีคำ�บังคับหรือคำ�สั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำ�ระหนี้
ได้ หรือ
		 (ง) ได้ด�ำ เนินการฟ้องลูกหนีใ้ นคดีลม้ ละลาย หรือได้ยนื่ คำ�ขอรับชำ�ระหนีใ้ นคดีทลี่ กู หนีถ้ กู เจ้าหนี้
รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนั้นๆ ได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีคำ�สั่งเห็นชอบด้วยกับ
การประนอมหนี้นั้น หรือ
		 (จ) ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้
ครั้งแรกแล้ว
ทั้งนี้ ต้องเป็นหนี้ที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวนหนี้ที่จะขอตัดจำ�หน่ายแล้วในคราว
ปิดบัญชีประจำ�ปีก่อนการขออนุมัติตัดจำ�หน่ายหนี้สูญ ซึ่ง สอ.มก. ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็ม
จำ�นวน 100% แล้ว
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาตัดจำ�หน่ายหนี้สูญของลูกหนี้ จำ�นวน 1 ราย รายละเอียด
ดังนี้
นางนภาศรี ไวศยะนันท์ เป็นหนี้ตามสัญญาเงินกู้พิเศษ เลขที่ 3-42-00659 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน
2542 ไม่ชำ�ระหนี้ 2 งวดติดต่อกัน สอ.มก. ฟ้องบังคับจำ�นองหนี้เงินต้น 2,417,670.93 บาท ต่อมา สอ.มก.

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ซื้อหลักทรัพย์จากการขายทอดตลาด โดยซื้อห้องชุด (เขตบางกะปิ กทม.) จำ�นวน 2 ห้อง แบบหักส่วนได้
ใช้แทน ในราคารวม 350,000.-บาท และซื้อที่ดิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 158 ตารางวา ในราคา
320,000.-บาท นำ�มาชำ�ระหนี้เงินต้นของลูกหนี้ และนำ�เงินปันผล เงินสวัสดิการ ระหว่างปี 2543-2556 และ
หุ้น รวม 249,024.91 บาท นำ�ชำ�ระหนี้เงินต้น คงเหลือหนี้ค้างชำ�ระ 1,498,646.02 บาท
สอ.มก.ให้ออกจากการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับข้อ 13 (4) เนื่องจากถูกศาลพิพากษาให้เป็น
บุคคลล้มละลาย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 และได้ปลดจากการล้มละลายแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2557 ซึ่งสหกรณ์ได้ดำ�เนินการติดตามหนี้ และสืบทรัพย์อื่นแล้วแต่ไม่มีทรัพย์สินอื่นให้ยึด ประกอบกับตาม
รายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 สรุปว่า “เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสืบหาทรัพย์
ของลูกหนี้ได้”
สำ�หรับทรัพย์สินที่สหกรณ์ฯ ซื้อในส่วนของที่ดิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คณะทำ�งานบริหาร
ทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ดำ�เนินการขายทรัพย์สินได้ในปี 2558 ในราคา 2,000,000.-บาท มีกำ�ไร
จากการขาย จำ�นวน 1,675,020.-บาท
จึงนำ�เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติตัดจำ�หน่ายหนี้สูญ
มติทปี่ ระชุม..........................................................................................................................................
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แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ตามคำ�แนะนำ�ของนายทะเบียนสหกรณ์

150
ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 42 อำ�นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจ
หน้าทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัยกิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อ
ต่อไปนี้
(1) ......................
(8) พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และรายงาน
ประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 64
ข้อ 43 การเลือกตั้งและการดำ�รงตำ�แหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะ
กรรมการดำ�เนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึง่ คน และ
กรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
การเลือกตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินการ ให้เลือกจากสมาชิก
โดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน จากที่ประชุมใหญ่และ
กรรมการอื่นอีกสิบสี่คน โดยให้เลือกจากสมาชิกสายวิชาการ
จำ�นวน 7 คน และสมาชิกสายสนับสนุน จำ�นวน 7 คน
สำ�หรับตำ�แหน่งรองประธานกรรมการคนหนึง่ หรือหลาย
คน และเลขานุการคนหนึง่ หรือผูช้ ว่ ยเลขานุการคนหนึง่ หรือหลาย
คนก็ได้ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเอง
ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งแล้วแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นทราบ พร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ ณ สำ�นักงานของสหกรณ์ภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบทั่วกันด้วย
อนึ่ง สหกรณ์สามารถออกระเบียบว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดำ�เนินการ โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่

ข้อความเดิม
ข้อ 42 อำ�นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มี
อำ�นาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยกิจการทั้งปวงของสหกรณ์
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ......................
(8) พิจารณาอนุมัติงบดุล และรายงานประจำ�ปี
แสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 64

ข้อ 43 การเลือกตั้งและการดำ�รงตำ�แหน่ง ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดำ�เนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ ให้เลือก
จากสมาชิกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน จากที่
ประชุมใหญ่และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน โดยให้เลือกจาก
สมาชิกสายวิชาการ จำ�นวน 7 คน และสมาชิกสายสนับสนุน
จำ�นวน 7 คน
สำ�หรับตำ�แหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน และเลขานุการคนหนึง่ หรือผูช้ ว่ ยเลขานุการ
คนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
เลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งแล้วแจ้งให้ที่
ประชุมใหญ่คราวนั้นทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ
สำ�นักงานของสหกรณ์ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประชุม
ใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบทั่วกันด้วย

เพื่อให้สหกรณ์มีอำ�นาจในการ
ออกระเบียบว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดำ�เนินการ โดย
ความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่
กษ 0216/07008 ลงวันที่ 4
เมษายน 2543 เรื่อง แนวทาง
ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50
และมาตรา 60

เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการจัด
ทำ�งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ กษ 0404/1160 ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ตารางเปรียบเทียบเสนอขอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ตามคำ�แนะนำ�ของนายทะเบียนสหกรณ์

พิจารณาแก้ ไขข้อบังคับตามคำ�แนะนำ�ของนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อ 42, ข้อ 43, ข้อ 47, ข้อ 48, ข้อ 49, ข้อ 58, ข้อ 60, ข้อ 63 และข้อ 64

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ข้อ 48 อำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดำ�เนินการ คณะ
กรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้ง
ในทางอันจะทำ�ให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวม
ทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ...................
(11) เสนองบแสดงฐานะการเงินกับรายงานประจำ�ปี
แสดงผลงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับข้อ 64

ไม่มี

ข้อ 48 อำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดำ�เนินการ
คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการทั้งปวงของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำ�ให้เกิดความ
เจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ...................
(11) เสนองบดุลกับรายงานประจำ�ปีแสดงผล
งานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับข้อ 64

ไม่มี

เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ
สอดคล้องกับประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่
74/2557 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน
2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 47 วรรคสาม การประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ นอกจาก
จะดำ�เนินการตามวิธีที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับแล้ว ผู้ที่ทำ�หน้าที่
ประธานในที่ประชุมจะกำ�หนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ และให้มผี ลเช่นเดียวกับการประชุมตามปกติ
การประชุมทีก่ ระทำ�ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว ผูร้ ว่ มประชุม
อย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร
ขณะที่มีการประชุม

ข้อ 49 วรรคท้าย กรณีที่คณะกรรมการอื่นมีการประชุมผ่าน เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้นำ�ความในข้อ 47 วรรคสาม มาบังคับใช้ ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับความ
โดยอนุโลม
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ
สอดคล้องกับประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่
74/2557 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน
2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการจัด
ทำ�งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ กษ 0404/1160 ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

เหตุผล

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ข้อความเดิม

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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"ข้อ 58 วรรคหนึ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมายทีเ่ หมาะสม
คนหนึ่ง หรือหลายคน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็นการประจำ�ปี จำ�นวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้มี
จำ�นวนสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการจะ
ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการทีน่ าย
ทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด"
ข้อ 58/1 ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตำ�แหน่งเพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อคณะ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจ
สอบกิจการออกจากตำ�แหน่ง
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิ จิ ฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียบสหกรณ์กำ�หนด
ข้อ 59 วรรคสาม ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการดำ�เนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนด

ข้อ 58 วรรคหนึ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตัง้ จากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
กฎหมาย ที่เหมาะสมคนหนึ่ง หรือหลายคน ให้เป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปี จำ�นวนผู้ตรวจ
สอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำ�นวนไม่เกินห้าคนหรือ
หนึ่งนิติบุคคล"

ไม่มี

ไม่มี

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ข้อความเดิม

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

เหตุผล
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ข้อ 63 การบัญชีและงบดุลของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัด
ให้มกี ารทำ�บัญชีตามแบบและรายการทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชี
และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำ�นักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
เมือ่ มีเหตุตอ้ งบันทึกรายการในบัญชีเกีย่ วกับกระแส
เงินสดของสหกรณ์ ให้บันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น
สำ�หรับเหตุอนื่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการ
ในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั จะต้องบันทึก
รายการนั้น
การลงรายการบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลง
บัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทำ�งบดุลอย่างน้อยครัง้ หนึง่ ทุกรอบ
สิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีสหกรณ์
งบดุลนั้น ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน
และทุนของสหกรณ์กบั ทัง้ บัญชีก�ำ ไรขาดทุนตามแบบทีน่ าย
ทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
งบดุลนั้นต้องทำ�ให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบ แล้วนำ�เสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

ไม่มี

ข้อความเดิม

ข้อ 63 การบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์จัดให้มีการทำ�บัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำ�หนด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชี
และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่ีสำ�นักงานสหกรณ์ ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
เมือ่ มีเหตุตอ้ งบันทึกรายการในบัญชีเกีย่ วกับกระแสเงินสด
ของสหกรณ์ ให้บันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สำ�หรับเหตุอื่น
ที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน
สามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทำ�งบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยครั้ง
หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีสหกรณ์
งบแสดงฐานะการเงินนั้น ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์
หนีส้ นิ และทุนของสหกรณ์กบั ทัง้ บัญชีก�ำ ไรขาดทุนตามแบบทีน่ าย
ทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
งบแสดงฐานะการเงินนั้นต้องทำ�ให้แล้วเสร็จและให้ผู้
สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำ�เสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการจัด
ทำ�งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ กษ 0404/1160 ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
เหตุผล
ข้อ 60 วรรคสี่ ในการฟ้อง ต่อสู้ หรือดำ�เนินคดีเกีย่ วกับกิจการ เพื่อให้การลงลายมือชื่อแทน
ของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาท สหกรณ์ครอบคลุมเกีย่ วกับการ
ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาตามข้อ 48 (21) ตลอดจนการ ดำ�เนินคดี
ดำ�เนินการชั้นบังคับคดี ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการรวมสองคน พร้อมประทับตราของ
สหกรณ์ เป็นผู้กระทำ�การแทนสหกรณ์

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 64 การจัดทำ�รายงานประจำ�ปีและเก็บรักษารายงานประจำ�
ปี ให้สหกรณ์จัดทำ�รายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบแสดงฐานะการ
เงินและให้ส่งสำ�เนารายงานประจำ�ปีกับงบแสดงฐานะการเงิน
ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุม
ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนิน
งานของสหกรณ์และงบแสดงฐานะการเงินพร้อมทัง้ ข้อบังคับและ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สำ�นักงานสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได้

เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการจัด
ทำ�งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ กษ 0404/1160 ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
		มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

ข้อความเดิม
ข้อ 64 การจัดทำ�รายงานประจำ�ปีและเก็บรักษารายงาน
ประจำ�ปี ให้สหกรณ์จัดทำ�รายงานประจำ�ปีแสดงผลการ
ดำ�เนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่
เสนองบดุลและให้ส่งสำ�เนารายงานประจำ�ปีกับงบดุล ไป
ยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ กี าร
ประชุม
ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำ�ปีแสดงผลการ
ดำ�เนินงานของสหกรณ์และงบดุลพร้อมทั้งข้อบังคับและ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สำ�นักงานสหกรณ์ เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูได้
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แก้ไขระเบียบ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

154
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

ข้อ 8 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
8.1 วิธกี ารลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารทีค่ ณะ
กรรมการสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุม
คณะกรรมการดำ�เนินการ
8.2 ผูม้ สี ทิ ธิล์ งคะแนน ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ ยกเว้นสมาชิก
สมทบ
8.3 ผูล้ งคะแนน ให้ลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน 3 คน โดยเลือก
สาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชื่อที่ประกาศให้เลือกทั้งหมด

ข้อ 12 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
12.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์
12.2 ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์

ข้อ 8 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
8.1 วิธกี ารลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี ารทีก่ �ำ หนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ
8.2 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ได้แก่ สมาชิกสาย
วิชาการและสมาชิกสายสนับสนุน
8.3 ผู้ลงคะแนน ให้ลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน
3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชื่อที่
ประกาศให้เลือกทัง้ หมด ถ้าเลือกเกินกว่าสาขาวิชาชีพ
ละหนึ่งคนให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ไม่มี

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ข้อความเดิม

เหตุผล

ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 8, ข้อ 12, ข้อ 13, ข้อ 14,

ตารางเปรียบเทียบเสนอขอแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560

พิจารณาแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหา
ข้อ 15, ข้อ 16, ข้อ 17, ข้อ 18, ข้อ 19, ข้อ 20, ข้อ 21, ข้อ 22, ข้อ 23, ข้อ 24 และข้อ 25

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

เหตุผล
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 13 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
13.1 เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่
อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
13.2 เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พน้ จากตำ�แหน่ง
กรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชีสหกรณ์
13.3 เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือ
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
13.4 เป็นผูจ้ ดั การหรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์หรือสหกรณ์
อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากตำ�แหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
13.5 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ทุจริต
13.6 เคยได้รบั โทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุก
เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดทีไ่ ด้กระทำ�โดยประมาทหรือความ
ผิดลหุโทษ
13.7 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
13.8 เคยถูกให้พน้ จากตำ�แหน่งกรรมการหรือผูต้ รวจสอบ
กิจการหรือมีคำ�วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการหรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
13.9 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตำ�แหน่งกรรมการหรือผูต้ รวจสอบกิจการเพราะเหตุทจุ ริตต่อหน้าที่
ของสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

ข้อความเดิม
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ข้อ 16 ให้ผตู้ รวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ตามระเบียบนี้ อยู่
ในตำ�แหน่งได้คราวละไม่เกิน 1 ปีทางบัญชีสหกรณ์แต่ไม่เกินสี่ปี
ติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้
เมือ่ ครบกำ�หนดเวลาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้ว หากยังไม่มกี ารเลือก
ตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่กใ็ ห้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิ
หน้าที่ไปพลางก่อน

ข้อ 15 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
เงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบการตรวจสอบกิจการอย่างสมํา่ เสมอ
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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13.10 เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือ
สหกรณ์อื่น
13.11 เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
13.12 เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออก
จากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
13.13 เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ข้อ 14 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใน
ด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
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ข้อ 17 ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตำ�แหน่งเพราะเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
17.1 ถึงคราวออกตามวาระ
17.2 ตาย
17.3 ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อคณะ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
17.4 ทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบ
กิจการออกจากตำ�แหน่ง
17.5 นายทะเบียนสหกรณ์วนิ จิ ฉัยว่าขาดคุณสมบัตติ ามข้อ
12 หรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ 13
ข้อ 18 ผูต้ รวจสอบกิจการมีอ�ำ นาจหน้าทีต่ รวจสอบการดำ�เนินงาน
ทัง้ ปวงและตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ โดยผูต้ รวจสอบกิจการต้องปฏิบตั งิ านตามแนวปฏิบตั ิ
การตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด
ข้อ 19 ผูต้ รวจสอบกิจการ มีหน้าทีร่ ายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการ
ตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้
19.1 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนิน
การในการประชุมประจำ�เดือนในคราวต่อไป
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19.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�ปี ให้ผตู้ รวจสอบ
กิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์
19.3 รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีทผี่ ตู้ รวจ
สอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็น
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำ�สั่ง ประกาศ หรือคำ�แนะนำ�ของทาง
ราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำ�สั่ง ของ
สหกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์
อย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการดำ�เนินการทันทีเพื่อดำ�เนินการแก้ไข รวมทั้งให้
จัดส่งสำ�เนารายงานดังกล่าว ต่อสำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
สำ�นักงานสหกรณ์จงั หวัด หรือสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
โดยเร็ว
ข้อ 20 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำ�เนินการแก้ไขของ
สหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบกิจการข้อ 19 และให้จัดส่ง
สำ�เนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของ
ผูต้ รวจสอบกิจการต่อสำ�นักงานบัญชีสหกรณ์และสำ�นักงานสหกรณ์
จังหวัด หรือสำ�นักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร
ข้อ 21 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการและเข้าร่วมประชุม
ใหญ่ เพือ่ ชีแ้ จงรายงานการตรวจสอบกิจการทีน่ �ำ เสนอต่อทีป่ ระชุม

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
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ข้อ 22 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มี
หน้าที่ดังต่อไปนี้
22.1 อำ�นวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้ค�ำ ชีแ้ จง พร้อมทัง้
จัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานของสหกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ
และให้ความร่วมมือแก่ผตู้ รวจสอบกิจการในการเข้าไปในสำ�นักงาน
ของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำ�การของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบกิจการ
22.2 กำ�หนดวาระการประชุมให้ผตู้ รวจสอบกิจการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ
กิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
22.3 พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ เป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 23 ให้สหกรณ์กำ�หนดขอบเขตความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบตั ติ ามอำ�นาจหน้าที่ หรือประพฤติผดิ จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
การพิจารณาความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุมใหญ่
ข้อ 24 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
24.1 ความรับผิดชอบ
		 (1) มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เหตุผล

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
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ไม่มี

ข้อความเดิม

เหตุผล
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
		 (2) ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจ
ของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
		 (3) ให้ความสำ�คัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการที่ผิดปกติ
		 (4) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการสหกรณ์
24.2 ความซื่อตรง
		 (1) มีความซือ่ สัตย์ สุจริต เทีย่ งธรรม ปราศจากอคติ
ส่วนตัว
		 (2) ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และผู้อื่น
24.3 ความเป็นกลาง
		 (1) พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำ�การ
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
		 (2) ใช้ดลุ พินจิ อย่างเป็นอิสระในการให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อการตัดสินใจ
24.4 ความรู้ ความสามารถ
		 (1) รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน
		 (2) พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทัง้ พัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
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ไม่มี

ข้อความเดิม

เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
24.5 การรักษาความลับ
		 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กิจการในทางที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ สหกรณ์หรือต้องให้ถอ้ ยคำ�ในฐานะพยานตามกฎหมาย
24.6 ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ
จากสหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น
ข้อ 25 ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะสิ้นสุดปีบัญชีที่ได้รับการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หากได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้ถือว่า
ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 12 และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่
ต้องไม่เกิน 1 ปีบัญชีของสหกรณ์
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อาศัยอำ�นาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 48 (10)
ประกอบข้อ 58 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการในคราวประชุมครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
ได้กำ�หนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วย
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ........................................... เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
		
3.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหาผูต้ รวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษจิกายน พ.ศ. 2547
		
3.2 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหาผูต้ รวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง มติ และข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ถือใช้
ตามระเบียบฉบับนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
		
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำ�กัด
		
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
				
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
		
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
		
“ผู้สมัคร”
หมายความว่า ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนี้
		
“ผู้ได้รับการสรรหา” หมายความว่า ผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
		
“การตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า การตรวจสอบการดำ�เนินงานทั้งปวงของสหกรณ์
ได้แก่ การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเงิน การบัญชี การ
ปฏิบตั กิ าร การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ และ
การตรวจสอบด้านอื่นๆ
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“ผู้ตรวจสอบกิจการ”

หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

หมวด 1
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 6 ให้ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาขึน้ ชุดหนึง่ จำ�นวนอย่างน้อย
5 คน อย่างมาก 7 คน ในจำ�นวนนี้ให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 1 คน และเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการสรรหา 1 คน
ข้อ 7 คณะกรรมการสรรหา มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
		
7.1 รับสมัครผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ มีขั้นตอนดังนี้
			 (1) กำ�หนดแบบฟอร์มใบสมัคร
			 (2) ประกาศกำ�หนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
			 (3) กำ�หนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และวันสิ้นสุดการรับสมัคร
		
7.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
			 คุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบกิจการ
			 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จำ�นวน 3 คน ประกอบด้วยผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์
ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้			
			 (1) มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี จำ�นวน 1 คน
			 (2) มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือ
ใช้วิชาชีพนั้นเกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน จำ�นวน 1 คน
			 (3) มีความรูท้ างการบริหารทัว่ ไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ จำ�นวน
1 คน
		
7.3 การสรรหา
			 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาประกาศรายชือ่ ผูส้ มัครเป็นผูต้ รวจสอบกิจการตามกลุม่
สาขาวิชาชีพซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 7.2 เพื่อจัดให้มีการลงคะแนนเสียงต่อไป
ข้อ 8 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
		
8.1 วิธีการลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจสอบ
กิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ กำ�หนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ
		
8.2 ผูม้ สี ทิ ธิล์ งคะแนนได้แก่สมาชิกสหกรณ์ ยกเว้นสมาชิกสมทบ สายวิชาการและสมาชิก
สายสนับสนุน
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8.3 ผู้ลงคะแนน ให้ลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน 3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ 1 คน จาก
รายชื่อที่ประกาศให้เลือกทั้งหมด ถ้าเลือกเกินกว่าสาขาวิชาชีพละหนึ่งคนให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
		
8.4 ให้ประธานกรรมการดำ�เนินการ นำ�รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาที่ได้คะแนนมากที่สุด
ในแต่ละสาขาวิชาชีพดังกล่าวในข้อ 8.3 สาขาละหนึง่ คน เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สหกรณ์ให้เลือกตัง้ เป็นผูต้ รวจสอบ
กิจการต่อไป
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการสรรหา มีอำ�นาจหน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียนใดๆ คำ�วินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการสรรหา มีอำ�นาจเชิญผู้ที่เห็นสมควรมาเป็นที่ปรึกษา หรือให้คำ�แนะนำ�
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
ข้อ 11 ให้สหกรณ์เก็บรักษาเอกสารหลักฐานผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งไว้เป็นเวลาหนึ่งปี นับแต่วันประกาศชื่อผู้ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้

หมวด 2
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ
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ข้อ 12 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
		
12.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์
		
12.2 ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานที่
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้อ 13 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
		
13.1 เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน
สอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
		
13.2 เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พน้ จากตำ�แหน่งกรรมการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีบัญชีสหกรณ์
		
13.3 เป็นคูส่ มรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
		
13.4 เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจาก
ตำ�แหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
		
13.5 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
		
13.6 เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับ
ความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
		
13.7 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
		
13.8 เคยถูกให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคำ�วินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
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13.9 เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตำ�แหน่งกรรมการหรือผูต้ รวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
		
13.10 เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
		
13.11 เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
		
13.12 เป็นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสัง่ พักหรือเพิกถอนชือ่ ออกจากทะเบียนผูส้ อบบัญชีภาค
เอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
		
13.13 เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัน่ เฟือน
ไม่สมประกอบ
ข้อ 14 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การ
บัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
ข้อ 15 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ
การตรวจสอบกิจการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การปฎิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวด 3
วาระและการดำ�รงตำ�แหน่งและการพ้นจากตำ�แหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 16 ให้ผตู้ รวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ตามระเบียบนี้ อยูใ่ นตำ�แหน่งได้คราวละไม่เกิน
1 ปีทางบัญชีสหกรณ์แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้า
รับการเลือกตั้งใหม่ได้
			 เมื่อครบกำ�หนดเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ข้อ 17 ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตำ�แหน่งเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
			 17.1 ถึงคราวออกตามวาระ
			 17.2 ตาย
			 17.3 ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
			 17.4 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการออกจากตำ�แหน่ง
			 17.5 นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 หรือลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 13

หมวด 4
อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 18 ผูต้ รวจสอบกิจการมีอ�ำ นาจหน้าทีต่ รวจสอบการดำ�เนินงานทัง้ ปวงและตรวจสอบกิจการ
ด้านต่างๆ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยผูต้ รวจสอบกิจการต้องปฏิบตั งิ านตามแนวปฏิบตั ิ
การตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด
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ข้อ 19 ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้
		
19.1 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนินการในการประชุมประจำ�เดือนในคราวต่อไป
		
19.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�ปี ให้ผตู้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์
		
19.3 รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีทผี่ ตู้ รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คำ�สั่ง ประกาศ หรือคำ�แนะนำ�ของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
หรือคำ�สั่งของสหกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนินการทันทีเพือ่ ดำ�เนินการแก้ไข รวมทัง้ ให้จดั ส่งสำ�เนา
รายงานดังกล่าวต่อสำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำ�นักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว
ข้อ 20 ให้ผตู้ รวจสอบกิจการติดตามผลการดำ�เนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจ
สอบกิจการข้อ 19 และให้จัดส่งสำ�เนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้ตรวจ
สอบกิจการต่อสำ�นักงานบัญชีสหกรณ์และสำ�นักงานสหกรณ์จงั หวัด หรือสำ�นักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร
ข้อ 21 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงรายงาน
การตรวจสอบกิจการที่นำ�เสนอต่อที่ประชุม
ข้อ 22 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
		
22.1 อำ�นวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้คำ�ชี้แจง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร
หลักฐานของสหกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าไปใน
สำ�นักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำ�การของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ
		
22.2 กำ�หนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
		
22.3 พิจารณาปฎิบตั ติ ามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิจการ เพือ่ ให้การ
ดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 23 ให้สหกรณ์ก�ำ หนดขอบเขตความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
		
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
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หมวด 5
จริยธรรมในการปฎิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 24 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฎิบัติงาน ดังนี้
		
24.1 ความรับผิดชอบ
			 (1) มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
			 (2) ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่
จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
			 (3) ให้ความสำ�คัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
			 (4) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์
		
24.2 ความซื่อตรง
			 (1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว
			 (2) ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น
		
24.3 ความเป็นกลาง
			 (1) พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำ�การใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสหกรณ์
			 (2) ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ
		
24.4 ความรู้ ความสามารถ
			 (1) รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำ�เป็นต่อการปฎิบัติงาน
			 (2) พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทัง้ พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจ
สอบอย่างต่อเนื่อง
		
24.5 การรักษาความลับ
			 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฎิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคำ�ในฐานะพยานตามกฎหมาย
		
24.6 ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ จากสหกรณ์นอกเหนือจากค่า
ตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น
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หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 25 ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะ
สิ้นสุดปีบัญชีที่ได้รับการเลือกตั้ง
		
ผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้ปฎิบัติ
หน้าที่ต่อไป หรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้ถือว่า
ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 12 และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่ต้องไม่เกิน 1 ปีบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 26 ให้ประธานกรรมการดำ�เนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
			
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. 2560

(ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

170

78,615,880
97,265,930
117,984,020
140,436,800
165,241,820
215,585,980
299,356,590
384,482,000
453,027,840
530,784,050
630,788,110
701,539,930
878,302,610
1,144,546,510
1,274,404,460
1,413,855,160

2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545

3,943
4,068
4,147
4,232
4,358
4,517
4,674
4,811
4,911
5,093
5,244
5,309
5,329
5,369
5,425
5,488

ทุนเรือนหุ้น

จ�ำนวน
ปี
สมาชิก
พ.ศ.
(คน)

164,977,423.02
162,503,219.38
174,984,020.05
196,060,001.46
259,663,360.39
431,080,965.93
786,152,784.57
1,046,462,544.43
1,313,731,732.70
2,063,583,721.49
2,663,650,579.35
4,000,276,653.18
4,529,083,156.61
5,117,114,813.32
5,468,353,369.15
5,481,847,739.51

เงินรับฝาก
8,455,000.00
18,699,000.00
45,675,000.00
14,188,000.00
7,937,000.00
92,000.00
7,000,000.00
-

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
198,558,915.17
262,783,489.28
304,455,384.10
367,490,971.13
437,340,691.01
644,140,027.46
765,270,626.37
849,283,905.55
1,024,280,005.48
1,171,055,454.79
1,345,755,736.04
1,414,458,637.39
1,415,485,168.44
1,507,437,090.51
1,497,206,449.29
1,566,407,762.96

เงินให้กู้แก่
สมาชิก

10,900,000.00
32,000,000.00
47,245,000.00
140,367,000.00
434,875,000.00
608,205,000.00
1,016,125,000.00
1,373,430,000.00
2,126,990,000.00
2,099,782,560.00
1,780,315,500.00
1,989,744,500.00
1,883,939,775.00

9,756,000.00

51,067,000.00
20,078,000.00
21,756,430.66
13,061,230.54
45,140,000.00
25,215,000.00
169,415,000.00
189,415,000.00
205,388,181.47
509,747,879.76
387,233,671.51
547,233,671.51
1,076,018,671.51
1,831,907,835.89
2,360,416,104.23
2,838,024,360.00

เงินให้สหกรณ์อื่น เงินลงทุน
กู้ยืม
(มูลค่ายุติธรรม)
8,046,742.91
9,480,270.64
11,635,211.52
13,413,920.76
15,771,403.41
18,441,290.04
22,260,146.29
27,204,661.76
33,309,428.65
41,199,800.63
53,212,271.16
69,958,747.69
97,443,012.56
124,295,327.43
145,047,025.63
172,297,345.08

เงินทุนส�ำรอง

ทุนสะสม
ตามข้อบังคับ
3,489,218.45
4,255,766.82
5,695,565.34
6,511,947.87
7,594,684.61
7,797,119.55
8,409,940.55
9,343,798.65
9,872,082.68
11,560,533.11
17,462,895.68
22,820,105.93
30,718,036.18
42,240,297.78
43,009,424.67
40,982,324.42

ผลการด�ำเนินงานในรอบ 59 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

276,038,396.02
298,277,650.04
344,526,317.33
407,530,317.76
538,380,140.72
741,568,340.90
1,187,070,301.04
1,541,009,386.40
1,906,289,115.38
2,766,014,161.34
3,508,959,453.29
4,961,269,975.31
5,746,281,583.79
6,688,230,942.63
7,133,260,353.48
7,340,284,421.26

สินทรัพย์รวม

14,306,663.98
17,336,608.19
17,751,589.23
23,527,262.71
26,645,575.11
37,998,459.30
49,199,158.93
59,897,661.79
77,384,236.41
100,065,994.44
124,313,724.80
145,628,048.93
156,101,570.60
127,491,493.79
151,493,815.90
185,035,576.65

ก�ำไรสุทธิ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

5,607
5,711
5,793
5,912
6,171
6,539
6,985
7,756
8,230
8,855
9,409
10,008
10,372
10,527
10,744

จ�ำนวน
ปี
สมาชิก
พ.ศ.
(คน)

1,645,476,800
1,898,757,040
2,166,046,900.00
2,398,686,370.00
2,634,984,180.00
2,997,006,210.00
3,418,757,060.00
3,937,064,970.00
4,386,841,140.00
4,813,769,970.00
5,247,065,330.00
5,741,439,910.00
6,258,369,810.00
6,970,667,620.00
7,580,392,690.00

ทุนเรือนหุ้น

5,825,240,487.27
6,393,512,157.58
6,989,347,848.53
6,215,854,699.93
8,622,515,399.87
9,244,115,498.68
12,003,227,559.78
12,720,002,015.05
11,179,432,037.34
14,857,331,678.38
16,650,295,777.59
17,780,435,374.02
21,330,328,330.17
24,232,341,483.58
25,991,056,880.80

เงินรับฝาก
638,759,000.00
84,850,900.00
50,240,000.00
799,347,500.00
150,000,000.00
-

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
1,677,565,743.45
1,789,567,630.94
1,957,698,699.10
2,248,990,879.26
2,511,621,905.77
2,773,350,112.05
3,026,552,542.46
3,191,199,986.43
3,504,415,095.16
3,645,818,161.98
4,179,846,278.50
4,699,528,467.02
5,534,960,027.33
5,937,831,625.71
6,216,800,799.38

เงินให้กู้แก่
สมาชิก
2,283,729,751.80
2,875,258,751.80
3,547,243,751.80
3,848,204,751.80
3,768,892,250.00
2,799,079,150.00
2,549,148,550.00
1,792,367,950.00
1,781,730,000.00
3,374,580,000.00
4,803,620,000.00
5,313,260,000.00
4,659,020,000.00
5,076,180,000.00
5,715,820,000.00

3,092,660,509.50
3,333,299,841.88
3,787,357,749.36
3,319,623,908.55
5,059,577,931.85
7,003,285,110.17
10,265,213,253.85
12,336,520,852.65
12,367,443,088.57
12,233,867,337.47
12,181,918,291.64
12,177,164,553.81
14,639,889,910.85
17,082,713,138.52
19,501,151,421.37

เงินให้สหกรณ์อื่น เงินลงทุน
กู้ยืม
(มูลค่ายุติธรรม)
224,265,247.42
276,152,090.37
318,640,306.95
366,003,921.73
411,294,428.42
459,988,520.48
492,697,689.28
543,048,331.22
656,044,156.06
727,484,174.76
815,204,499.93
920,600,226.97
1,023,253,785.69
1,110,068,810.17
1,187,016,260.84

เงินทุนส�ำรอง
48,712,165.24
54,827,429.19
68,693,022.69
85,690,870.18
89,948,712.48
95,669,168.89
97,396,085.77
98,182,392.11
126,198,293.81
178,108,653.82
260,792,147.93
332,048,409.93
388,153,198.93
410,287,789.43
421,432,617.77

ทุนสะสม
ตามข้อบังคับ
8,092,675,043.65
8,895,545,307.48
9,880,940,186.71
10,438,065,297.79
12,604,921,842.22
13,517,051,061.47
16,753,964,305.17
18,660,352,444.36
19,629,053,584.45
21,944,808,004.21
24,465,259,070.74
26,305,641,664.25
30,352,254,426.19
34,084,931,347.46
37,305,407,279.90

สินทรัพย์รวม

185,310,153.39
201,881,234.92
236,805,881.73
253,902,154.02
291,568,877.78
296,040,029.80
353,064,643.13
485,228,964.74
508,170,991.14
583,789,956.41
631,641,671.23
657,811,820.68
662,022,852.96
701,387,595.15
918,955,597.17

ก�ำไรสุทธิ
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รายละเอียดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ตั้งแต่ปี 2535 - ปัจจุบัน
ปี
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

172

อัตราเงินปันผล (%)
12.75
12.50
12.50
12.75
12.90
13.00
13.00
11.00
7.50
7.00
6.50
5.50
5.50
5.75
6.00
6.50
6.25
6.25
6.35
6.35
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40

เงินเฉลี่ยคืน (%)
10.00
9.25
7.00
10.00
10.25
12.00
12.00
15.00
15.00
25.00
25.00
25.00
28.00
30.00
30.00
30.00
33.00
33.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
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• การออมของคนไทย ปัญหาระดับชาติ
• สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. และร้านสหกรณ์ มก.
จะร่วมเป็นกลไก มก. ยุคใหม่ได้อย่างไร
• สหกรณ์ในมุมมองของรัฐ : ความคลาดเคลื่อนที่ต้องเร่งแก้ไข
• โอกาสความท้าทายและจุดอ่อนของสหกรณ์ออมทรัพย์ :
มุมมองของคนในสังคม
• สหกรณ์ออมทรัพย์ในฝัน
หมายเหตุ : บทความทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ผูกพันสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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มก.

จะบริหารผลกระทบ
จากจ�ำนวนนิสิตที่ลดลงมาก อย่างไร?
ศาสตราจารย์ พิเศษ อาบ นคะจัด*
ปัญหาทีป่ ระชากรวัยเรียนของประเทศไทยจะมีเข้าเรียนในสถาบัน
การศึกษาระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาน้อยลงเวลานี้ เป็นปัญหา
ระดับประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีประชากร 68.86 ล้านคน
มีอัตราเติบโตของประชากรร้อยละ 0.3 ขณะที่ประเทศมาเลเซีย และ
เวียดนาม มีอัตราเติบโตของประชากรร้อยละ 1.5 และ 1.1 ตามลำ�ดับ
(ดูภาพที่ 1) อัตราเติบโตของประชากรไทยที่ลดลงย่อมกระทบกองกำ�ลัง
แรงงาน (Laber Force) ของประเทศ
การบริหารมหาวิทยาลัย (University Administrations) แต่ละแห่ง
เรื่องผลกระทบจากจำ�นวนนิสิต หรือนักศึกษาลดลงมากนี้ ย่อมจะ
แตกต่างกันไป ทัง้ มหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชน เนือ่ งจากสาขาวิชา
ทีส่ อน และทีต่ ง้ั มหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมทัง้ กระทบสถาบันอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับจำ�นวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
ร้านค้า และโรงเรียนสาธิต เป็นต้น
ส่วนผลกระทบที่ร้ายแรงทางวิชาการของ มก. นั้น คือ จำ�นวน
นิสิตระดับปริญญาโทและเอก ลดลงมาก รวมกันปีละ 497 คน ซึ่ง
หมายความถึงการลดลงของการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
วิทยาศาสตร์สังคม ทั้งที่เป็นต้นแบบและที่เป็นนวัตกรรมต่อยอด จะยัง
เหลือที่ลดลงปีละไม่มากนัก คือ การให้การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะ
ลดลงตามอัตราเพิ่มของพลเมืองไทยที่ลดลงดังกล่าวแล้ว
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* ข้าราชการบ�ำนาญ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มก. , ที่ปรึกษา สอ.มก., ประธาน
กรรมการมูลนิธไิ ชยยงค์ ชูชาติ เพือ่ ส่งเสริมการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม, ทีป่ รึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ มก. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ฯลฯ
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ผลการวิเคราะห์ตัวเลขที่ลดลงของจำ�นวน
ที่ปฏิบัติงานตามหลักสูตร, หน่วยงานทั้งหมดที่จะ
นิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยใช้ทฤษฎี
เพิ่มรายได้ให้ มก. ได้ที่มีอยู่แล้ว ต้องให้ทำ�งานเพิ่ม
เลขดัชนี (Index Study) และทฤษฎีการโตของ
รายได้ให้มากขึน้ เช่น สถาบันวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงสร้างและอัตราความเติบโต (Structural Growth
อาหาร เป็นต้น หรือจัดตั้งหน่วยงานที่จะทำ�รายได้
and Rate of growth) ระหว่างเวลา 6 ปี (2555ให้ เช่น คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล, คณะ
2560) พบว่า จำ�นวนนิสิตระดับปริญญาตรีจะชะงัก
พยาบาลศาสตร์, สหกรณ์เคหถสานเกษตรศาสตร์ ที่
ความเติบโตในปี 2559-2560 ส่วนจำ�นวนนิสติ ระดับ
จะเป็นช่องทางให้เงินทีฝ่ ากไว้ใน สอ.มก. ลงทุนสร้าง
ปริญญาโทจะลดลงปีละ 421 คน หรือปีละ 4.33%
อาคารทีอ่ ยูอ่ าศัย หมูบ่ า้ นจัดสรร อาคารบริการผูส้ งู
และปริญญาเอก ลดลงปีละ 76 คน หรือปีละ 4.00%
วัย เป็นต้น ร่วมกับสหกรณ์เคหสถานเกษตรศาสตร์
ในคาบเวลาดังกล่าว (ดูตารางที่ 1 และตารางที่ 2)
หรือจะให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ ดังกล่าวก็ได้
ผลกระทบจากจำ�นวนนิสิตลดลงดังกล่าว
หน่วยงานระดับคณะต้องบริหารกิจการเชิงธุรกิจ
ของ มก. มองในเชิงธุรกิจก็คอื รายได้จากนิสติ ลดลง
ต้องมีบัญชีงบดุลและกำ�ไรขาดทุนเฉพาะหน่วยงาน
เพราะอัตราเพิม่ ของพลเมืองไทยลดลง ทำ�ให้จ�ำ นวน
ขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของงบกลางของ มก.
คนวัยเรียนลดลงทุกระดับการศึกษา หาก มก. จะ
อย่างไรก็ดี เพราะ มก. เป็นหน่วยงานของ
รักษาระดับรายได้จากนิสิตไว้ให้คงอยู่บ้าง ก็จะต้อง
รัฐภายใต้ พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 มาตรา 15 ว่า
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน ให้
ด้วยรายได้ของ มก. ปัญหาเรื่องรายได้คงไม่ร้าย
เอือ้ ต่อการรับนิสติ จากผูท้ มี่ งี านทำ�แล้วในหน่วยงาน
แรงอะไร
ของรัฐและเอกชน คิดหน่วยกิตให้ประสบการณ์การ
แต่ปัญหาก็คงจะยังมีอีก คือ รัฐบาลจะมี
ทำ�งานที่เกี่ยวกับการศึกษาให้เช่น ร้อยละ 25 ของ
รายได้น้อยลง เพราะคนในกองกำ�ลังแรงงาน
จำ�นวนหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตร, ปรับปรุง
จะลดลง เพราะอัตราเพิ่มของพลเมืองลดลงเป็น
ภาพทีต่ 1แิ ละคุ
อัตราการเติ
บโตของประชากรไทย
มาเลเซี
ย และเวียดนาม
คุณสมบั
ณภาพของอาจารย์
และของพนั
กงาน
ร้อยละ 0.3 ดังกล่าวแล้ว
การเปลี
่ยนแปลงประจํ
าป (ค.ศ.
2016)2016)
0.3%
0.3%
การเปลี
่ยนแปลงประจำ
�ปี (ค.ศ.

ประเทศมาเลเซีย 1.5%
(พ.ศ. 2559)
ประเทศเวียดนาม 1.1%
(พ.ศ. 2559)

ประเทศมาเลเซีย 1.5%
(พ.ศ. 2559)

ประเทศไทย 0.3% ประเทศเวียดนาม 1.1%
(พ.ศ. 2559)
(พ.ศ. 2559)
ประเทศไทย 0.3%
(พ.ศ. 2559)

ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของประชากรไทย มาเลเซีย และเวียดนาม
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ตารางที่ 1 แสดงการเติบโตของโครงสร้างและอัตราการเติบโตของจำ�นวนนิสิต ปริญญาตรี โท และเอก ของ
มก. ปี 2555 และปี 2560
Structureal Growth

Rate of
Growth
จำ�นวน

%

86.73

9,444

19.51

7,390

11.08

(2,526)

(25.47)

3.18

1,459

2.19

(457)

(23.85)

100

1,459

2.19

6,461

10.72

ระดับปริญญา

หน่วยนับ

พ.ศ. 2555

%

พ.ศ. 2560

%

ตรี

คน

48,414

80.36

57,858

โท

คน

9,916

16.46

เอก

คน

1,916

รวม

คน

60,246

ที่มา : (1) ตัวเลขดิบ จากกองกิจการนิสิต มก. (2) ตัวเลขคำ�นวณและรูปแบบตาราง โดย อาบ นคะจัด

ตารางที่ 2 จำ�นวนนิสิต มก. 6 ปี (2555-2560)
ปีการศึกษา

ป.ตรี

ปบ.

ป.โท

ป.เอก

รวม

2555

48,414

27

9,916

1,916

60,273

2556

51,213

47

9,920

1,931

63,111

2557

54,377

42

9,628

1,898

65,945

2558

56,676

33

9,245

1,788

67,742

2559

57,703

44

8,358

1,614

67,717

2560

57,858

45

7,390

1,459

66,752

ที่มา : กองกิจการนิสิต มก.
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แนวคิดเกี่ยวกับเงินปันผล
และเงินเฉลีย่ คืนของสหกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา
สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจรูปพิเศษที่มีแนวคิดและ
ลักษณะการดำ�เนินงานบางประการแตกต่างไปจากองค์กร
ธุรกิจโดยทั่วไป เช่น ผู้เป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการเป็นคน
เดียวกัน เป้าหมายการดำ�เนินงานไม่ใช่ก�ำ ไรสูงสุด หรือแม้แต่
การใช้ภาษาในสหกรณ์ คำ�บางคำ�ก็จะแตกต่างออกไป เช่น
คำ�ว่า กำ�ไร (Profit) ทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไป สหกรณ์จะใช้ค�ำ ว่าส่วนเกิน
(Surplus) แทน เพราะต้องการให้เห็นว่านักสหกรณ์มีวิธีคิด
ทีไ่ ม่ตอ้ งการให้สหกรณ์มงุ่ ทำ�กำ�ไรจนเกินควร สมาชิกควรเข้า
มาช่วยเหลือดูแลกันในฐานะผู้ที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน
มิได้มีเจตนาเพียงเล่นคำ� แต่ต้องการมุ่งเน้นให้สมาชิกเข้ามา
ร่วมกันทำ�กิจกรรม มากกว่าการเข้ามาแต่เพียงหวังผลประโยชน์
ที่ได้จากการทำ�กำ�ไรเท่านั้น
ในเรื่องเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่กล่าวในที่นี้
สหกรณ์กม็ แี นวคิดเฉพาะเช่นเดียวกัน แต่กอ่ นอืน่ ต้องทำ�ความ
เข้าใจความหมายกันก่อนว่า เงินปันผลหมายถึงผลตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของสหกรณ์ซึ่งจะจ่ายให้
ตามมูลค่าหุ้นที่ถือ ส่วนเงินเฉลี่ยคืน (คำ�เต็มคือเงินเฉลี่ยคืน
ตามส่วนธุรกิจที่ทำ�กับสหกรณ์) หมายถึงจำ�นวนเงินจ่าย
กลับคืนสูส่ มาชิกทีเ่ ข้ามาช่วยอุดหนุนทำ�ธุรกิจกับสหกรณ์ โดย
จ่ายตามสัดส่วนปริมาณธุรกิจของสมาชิกแต่ละราย เช่น ตาม
ยอดการซื้อสินค้าจากสหกรณ์ หรือจำ�นวนดอกเบี้ยเงินกู้
ที่จ่ายให้สหกรณ์ เป็นต้น

185

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

186

กรณีเงินปันผล นับตั้งแต่เริ่มการจัดตั้ง
สหกรณ์แห่งแรกของโลกในปี พ.ศ.2387 ได้มีการ
กำ�หนดไว้ในหลักการสหกรณ์วา่ ให้จ�ำ กัดผลตอบแทน
ทีจ่ า่ ยแก่ทนุ เรือนหุน้ เพราะปรัชญาสหกรณ์ให้ความ
สำ�คัญกับการรวมคนมากกว่าการรวมทุน (แต่มิได้
ปฏิเสธความสำ�คัญของเงิน) และต้องการมุ่งเน้นให้
สมาชิกเข้ามาทำ�กิจกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือกัน
มากกว่าการเข้ามาลงทุนเพือ่ หาผลตอบแทน สำ�หรับ
ประเทศไทยมีกฏหมายกำ�หนดเพดานการจ่าย
เงินปันผลไว้ ให้จ่ายได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 (ที่สูง
ถึงร้อยละ 10 เพราะอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ�หนึ่งปีของธนาคารพาณิชย์ในอดีตที่ให้สูงถึง
ร้อยละ 10 แต่หลังจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง
ก็ไม่เคยมีการทบทวนเพดานอัตราเงินปันผลใหม่แต่
อย่างใด)ในปัจจุบันสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลีย่ นแปลงไปมาก
อีกทั้งสหกรณ์ต้องประสบกับการแข่งขันทางธุรกิจ
มากขึ้น เงินทุนสำ�หรับใช้ในการดำ�เนินงานจากการ
มีสว่ นร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก จึงมีความจำ�เป็น
มากขึ้นตามไปด้วย แนวคิดการจำ�กัดผลตอบแทนที่
ให้แก่ทนุ เรือนหุน้ จึงเปลีย่ นไป กล่าวคือสหกรณ์แต่ละ
แห่งจะเป็นผูก้ �ำ หนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล
เองโดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านต่างๆ ทั้ง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและฐานะของสหกรณ์
อย่างไรก็ตาม แนวคิดการให้ความสำ�คัญกับคน
มากกว่าเงินทุนยังคงอยู่กับสหกรณ์ตลอดไป เพียง
แต่สหกรณ์ตอ้ งปรับวิธกี ารใช้ให้เหมาะสมกับสหกรณ์
ของตนเอง ปัจจุบันการจัดสรรกำ�ไรเพื่อจ่ายเป็น
เงินปันผล นอกจากมีเพดานอัตราเงินปันผลร้อยละ
10 ตามทีก่ ฏหมายกำ�หนดไว้แล้ว ยังมีขอ้ กำ�หนดเพิม่
ขึ้นคือให้จ่ายได้รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 80 ของกำ�ไร
สุทธิหลังจากจัดสรรเป็นทุนสำ�รองและค่าบำ�รุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแล้วด้วย

ส่วนเงินเฉลี่ยคืน เกิดจากแนวคิดการทำ�
ธุรกิจในราคาตลาด คือการกำ�หนดราคาขายหรือ
อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ท่ากับคูแ่ ข่งหรือไม่แตกต่างจาก
คู่แข่งมากนัก เมื่อสหกรณ์ปิดบัญชีและมีกำ�ไร ก็จะ
จัดสรรกำ�ไรส่วนหนึง่ กลับคืนสูส่ มาชิกทีไ่ ด้รว่ มอุดหนุน
ทำ�ธุรกิจกับสหกรณ์ตามสัดส่วนปริมาณธุรกิจของ
แต่ละคน ซึง่ เท่ากับช่วยลดค่าใช้จา่ ยในส่วนนัน้ ๆ ของ
สมาชิกให้ตาํ่ ลง แนวคิดทางสหกรณ์จะให้ความสำ�คัญ
กับการมีสว่ นร่วมในการทำ�ธุรกิจมากกว่าการถือหุน้
เพราะนอกจากธุรกิจจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ของ
สหกรณ์แล้ว ยังสะท้อนถึงความตั้งใจในการเข้ามา
ทำ�กิจกรรมร่วมกันของสมาชิกตามความหมายของ
สหกรณ์ทเี่ ป็นองค์กรแห่งความร่วมมือด้วย ดังนัน้ ใน
เรือ่ งการจ่ายเงินเฉลีย่ คืนนี้ จึงไม่มกี ารกำ�หนดเพดาน
การจ่ายไว้แต่อย่างใด ถ้าสหกรณ์มกี �ำ ไรมากก็จะจ่าย
กลับคืนมาก ถ้ามีก�ำ ไรน้อยก็จา่ ยกลับคืนน้อย อย่างไร
ก็ตามการจะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราหรือจำ�นวน
เท่าใด สหกรณ์มกั จะไม่พจิ ารณาจากจำ�นวนกำ�ไรแต่
เพียงอย่างเดียว เพราะกำ�ไรจำ�นวนนี้ยังต้องจัดสรร
แบ่งไปทำ�ประโยชน์ดา้ นอืน่ ด้วย เช่น การจัดสรรเป็น
ทุนสำ�รอง และการจัดสรรเป็นเงินสะสมเพื่อพัฒนา
สมาชิกและองค์กรด้านต่างๆ
แนวคิดเกีย่ วกับเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน
ของสหกรณ์ทกี่ ล่าวมานี้ เป็นเพียงบางส่วนของปรัชญา
สหกรณ์ ที่ได้สร้างลักษณะเฉพาะเอาไว้สำ�หรับ
กลุ่มคนที่ศรัทธาการทำ�งานร่วมกันแบบสหกรณ์
นักสหกรณ์เห็นว่าสหกรณ์เป็นทางเลือกสำ�หรับ
ประชาชนที่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกัน และศรัทธา
ในคุณค่าสหกรณ์เหมือนกัน คุณค่าสหกรณ์จะไม่
แปรเปลีย่ นไปตามกาลเวลา แต่การประยุกต์แนวทาง
และวิธกี ารนำ�คุณค่าสหกรณ์ไปใช้ จำ�เป็นต้องปรับเปลีย่ น
ให้เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์ของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่ง
การกินดีอยู่ดีของสมาชิก รวมทั้งความมั่นคง และ
ยั่งยืนของสหกรณ์ในระยะยาว
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ปิดเล่ม'60

รายงานกิจการประจำ�ปี 2560 ฉบับนี้ คงทำ�ให้สมาชิกทุกท่านได้ข้อมูล
ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 59 ประจำ�ปี 2560 โดยสรุปอย่างชัดเจน
ยิง่ ขึน้ หลังจากทีท่ า่ นได้รบั ข้อมูลข่าวสารมาแล้วเป็นระยะๆ ตลอดปี ทัง้ ทางเอกสารข่าว สอ.มก.
เว็บไซต์ ไลน์ และเอกสารอื่นๆ
ในบางช่วงเวลาของปี 2560 หลายท่านอาจมีความรู้สึกหวั่นไหวเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของ สอ.มก. เนื่องจากมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการดำ�เนินการของสหกรณ์ภายนอก
บางแห่ง แต่ในที่สุดด้วยความตั้งใจจริงและภูมิปัญญาของทุกฝ่าย รวมทั้งความเชื่อมั่นของ
สมาชิกที่มีต่อ สอ.มก. ทำ�ให้ไม่เกิดการไหลออกของเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้การลงทุน
และทำ�กำ�ไรเกินเป้าหมายที่วางไว้ กล่าวคือได้กำ�ไรเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 76.57 ล้านบาท
รวมทั้งปี 918.96 ล้านบาท นอกจากนี้เงินฝากและทุนเรือนหุ้นก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้สินทรัพย์มีขนาดเพิ่มขึ้นด้วย
ปี 2560 ได้มีการประกาศระเบียบใหม่หลายฉบับของ สอ.มก. ซึ่งเกิดประโยชน์
ต่อสมาชิกทั้งสิ้น เช่น การเพิ่มสวัสดิการสำ�หรับผู้ที่ประสบอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย การ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์สินสำ�หรับสมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงิน รวมทั้งเพิ่ม
ความชัดเจนในระเบียบเกี่ยวกับการยื่นหลักฐานและการติดต่อกับ สอ.มก. เพื่อทำ�ธุรกรรม
ต่างๆ ด้วย
คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2560 ขอขอบพระคุณผูเ้ ขียน
บทความทุกท่านทีก่ รุณาให้ความรูแ้ ละความคิดทีเ่ ป็นประโยชน์ เป็นวิทยาทานแก่สมาชิก และ
ขอขอบคุณ บริษัทห้างร้านและธนาคารที่มีส่วนสนับสนุนการจัดพิมพ์ คณะกรรมการจัดทำ�
หนังสือรายงานกิจการ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า เอกสารฉบับนีจ้ ะเป็นหลักฐานสำ�คัญของการดำ�เนิน
การ ประจำ�ปี 2560 และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านตามสมควร
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