สารจากประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ทุกท่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิการ    
อีกประเภทหนึ่งของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากส่วน
ราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ตลอดระยะเวลา 59 ปี ย่างสู่ปีที่ 60 เมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2562 ได้ทำ�หน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเอง
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกของสหกรณ์ต่างได้รับประโยชน์จากสหกรณ์อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม นับได้ว่าสหกรณ์แห่งนี้ได้ดำ�เนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุก
ประการ
ในนามของประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ สอ.มก. ขอขอบคุณสหกรณ์ที่    
ทำ�หน้าที่เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดีขึ้น ทำ�ให้บุคลากรมีขวัญ กำ�ลังใจ มีความหวังที่จะพัฒนาตนเอง
ให้กา้ วหน้า มีความมัน่ คง และเป็นกำ�ลังสำ�คัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอ่ ไป และขอชืน่ ชม
ต่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์แห่งนี้ จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากบรรดาสมาชิก
และสหกรณ์ต่างๆ
ในโอกาสนีผ้ มขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ า่ นเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ คณะกรรมการดำ�เนินการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ ทุกๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยทีแ่ ข็งแรง มีจติ ใจทีง่ ดงาม สัมฤทธิผ์ ล
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

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

สารจากประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ทุกท่าน
กระผมในนามของประธานคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำ�กัด ชุดที่ 60 ประจำ�ปี 2561 มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำ�หน้าที่ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนีม้ าเป็นเวลา 3 ปีเต็มแล้ว  ได้เห็นการเติบโตอย่างมัน่ คงของสหกรณ์ ได้เอือ้ ประโยชน์
แก่มวลสมาชิกอย่างทั่วถึง และเป็นที่น่ายินดีว่าผลประกอบการของสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราในปี 2561     
ที่ผ่านมานี้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  และยังได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำ�ปี 2561 จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ
ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานี้เป็นวันที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ของเราได้ดำ�เนินกิจการต่อเนื่องมาจนครบรอบปีที่ 60 ของการก่อตั้ง นับว่าเป็นสหกรณ์เก่าแก่แห่งหนึ่ง        
ทีส่ ามารถดำ�เนินกิจการมาได้อย่างมัน่ คง เป็นทีพ่ งึ่ ของสมาชิก ตลอดจนได้ชว่ ยเหลือเกือ้ กูลสหกรณ์ออมทรัพย์
อืน่ ๆ จำ�นวนมาก รวมถึงได้มกี จิ กรรมด้านสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชนทัว่ ไปดังรายงานทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2561 เล่มนี้
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรานั้น มาจากการทำ�หน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็ง
ทัง้ ในส่วนของคณะกรรมการดำ�เนินการ เจ้าหน้าที่ คณะทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ และความร่วมมือร่วมใจ
ของสมาชิกทัง้ ปวง  แม้วา่ การดำ�เนินงานในบางช่วงจะมีอปุ สรรคอันเกิดจากผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แต่เราก็ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยความร่วมมือ ความเข้าใจของ
มวลสมาชิก  กระผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแก่ทุก ๆ ฝ่ายที่ได้กล่าวมาข้างต้น  และมีความเชื่อมั่นว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์ของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง และยั่งยืนตลอดไป
ในโอกาสอันดีนี้กระผมขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำ�นวยพรให้       
ทุกๆ ท่าน มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ กำ�ลังความคิดที่จะทำ�ให้สหกรณ์ของเราก้าวไป          
ข้างหน้าอย่างมั่นคงตามคำ�ขวัญของ สอ.มก. “ก้าวไปไม่ยั้งหยุด มั่นคงที่สุด สอ.มก.”

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

ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ศ.พิเศษ อาบ นคะจัด

นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์

รศ. ประวิทย์ สุรนีรนาถ

คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ชุดที่ 60
ประจ�ำปี 2561

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ประธานกรรมการ

รศ. บพิธ จารุพันธุ์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

ดร. วิวัฒน์ แดงสุภา
รองประธานกรรมการคนที่ 4

ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 2

รองประธานกรรมการคนที่ 3

นายวิเชียร ไล้เลิศ

ผศ.ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์

รองประธานกรรมการคนที่ 5

กรรมการและเลขานุการ

นายสุพจน์ ยุตติยงค์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ
กรรมการ

นายชาญชัย ไล้เลิศ
กรรมการ

กรรมการ

ผศ. ภัคพร วงษ์สิงห์ ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา

รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ
กรรมการ

นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์

กรรมการ

กรรมการ

นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

5
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1. รศ. บพิธ จารุพันธุ์
ประธานกรรมการ
2. ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
กรรมการ
3. ดร. วิวัฒน์ แดงสุภา
กรรมการ
4. ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
กรรมการ
6. นายวิเชียร ไล้เลิศ
กรรมการ
7. ผศ.ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

3

4

5
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2

6
7

1. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
กรรมการ
3. ผศ. ภัคพร วงษ์สิงห์
กรรมการ
4. นายชาญชัย ไล้เลิศ
กรรมการ
5. นายวิเชียร ไล้เลิศ
กรรมการ
6. นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ
กรรมการ
7. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

4

3
2

6
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1. ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ
3. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
4. นายสุพจน์ ยุตติยงค์
กรรมการ
5. นายวิเชียร ไล้เลิศ
กรรมการ
6. ผศ.ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
กรรมการ
7. นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงิน

3

6

5

4
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7

1. ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ ประธานกรรมการ
2. รศ. บพิธ จารุพันธุ์
กรรมการ
3. นายสุพจน์ ยุตติยงค์
กรรมการ
4. ดร. วิวัฒน์ แดงสุภา
กรรมการ
5. รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ
กรรมการ
6. ผศ.ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
กรรมการ
7. ผศ. ภัคพร วงษ์สิงห์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
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1. ดร. วิวัฒน์ แดงสุภา
ประธานกรรมการ
2. รศ. บพิธ จารุพันธุ์
กรรมการ
3. ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
กรรมการ
4. นายสุพจน์ ยุตติยงค์
กรรมการ
5. ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการ
6. นายชาญชัย ไล้เลิศ
กรรมการ
7. รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3
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1. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ
3. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
4. ผศ. ภัคพร วงษ์สิงห์
กรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ
กรรมการ
6. รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ
กรรมการ
7. นายชาญชัย ไล้เลิศ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561
ด้านการเงิน-การบัญชี

ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์

ด้านการบริหารทั่วไป

นางธาริณี ประนิช

รศ. วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ

นางสุวาพร ชื่นอารมณ์

ผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2561

น.ส.สุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561

ผศ. วิมล รอดเพ็ชร

นางปิยธิดา แย้มเกษร

น.ส.อุราพร พิมพ์ทอง

นางจริยา อยู่ขวัญ

ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน

นางพรพรรณ ผลวงษ์

นางจริยา อยู่ขวัญ

เจ้าหน้าที่อาวุโส

รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.อังกาบ แตงเอี่ยม

น.ส.พรชนัน สมบูรณ์สวัสดิ์

นางอารีย์ วอนเป้า

น.ส.วรพร ปั้นรัตน์

ฝ่ายการลงทุน

นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์
หัวหน้าฝ่ายการลงทุน

นายนิติพันธุ์ ศิริสายัณห์

ฝ่ายสินเชื่อสมาชิก

นางเกศินี เทียมเมือง

นายธณเฉลิมพล เพ็งพินิจ

น.ส.ชวาลา บุญจันทร์

นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิภาพ

นายวัชรวิทย์ เหมะธุรินทร์

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อสมาชิก

น.ส.ธ มลวรรณ นาคสกุล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเพียงพร สนธิสุทธิ์

นายแสงจันทร์ ชัยธงรัตน์

น.ส.สุภาพร วงษ์สกุล

น.ส.พรพิมล เสาะด้น

น.ส.ศศิภา เพชรกรรพุม

นายอรรถชัย แป้นพัฒน์

นายเหล็ง กลัดพรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุรชัย แก้ววิลัย

ฝ่ายบัญชี

น.ส.ธ ัญญ์ศริน วราชุน

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

น.ส.ขวัญฤทัย จิตรบ�ำรุง

น.ส.สดใส ศรีเจริญสุข

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายสุรัตน์ ขุนทอง

หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

นางธัญญา ศักดิ์กะทัศน์

น.ส.วชิราพร ไชยพงศ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิก

ฝ่ายคอมพิวเตอร์

นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์

นายสมัย เสริฐเจิม

นายตุลภัทร จัตุสุนทรกุล

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์

ส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน

นายประสิทธ ิ์ จันทร์ศรีบุตร
หัวหน้าส�ำนักงานวิทยาเขต

น.ส.ธ มนวรรณ แสงจันทร์

นางอรพรรณ โสภณธ นะสิริ

ผลการดําเนินงาน ป 2530-2561
จํานวนสมาชิก

เงินรับฝาก

ทุนเรือนหุน

เงินใหกูแกสมาชิก

สินทรัพยรวม
12,000

45,000

41,139.09

40,000

10,000
35,000

25,000

26,694.68
6,000

คน

8,000

ลานบาท

30,000

20,000

15,000

4,000
8,154.47

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
2561

0

6,460.14
0

ป พ.ศ.

เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน และเงินใหสมาชิกกู เฉลี่ยตอสมาชิก 1 คน
เงินรับฝาก
2.500

ทุนเรือนหุน

เงินใหสมาชิกกู
2.446

2.419

2.302
2.057

ลานบาท

2.000

1.777

1.500
1.000
0.574
0.500
0.000

2557

0.470

0.606 0.534

2558

0.645 0.564

0.705

2559

2560

ป พ.ศ.

0.578

0.747

2561

0.592

แหลงที่มาของทุนดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561



19.82%

64.89%






4.49%

เงินรับฝาก
ทุนเรือนหุน
ทุนสํารองและทุนสะสม
กําไรสุทธิประจําป
อื่น ๆ
รวม

ลานบาท
26,694.68
8,154.47
1,846.17
950.42
3,493.35
41,139.09

รอยละ
64.89
19.82
4.49
2.31
8.49
100.00

2.31%
8.49%

แหลงใชไปของทุนดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561
45.32%
0.09%
0.79%
7.25%
5.91%
24.94%

15.70%



เงินฝากธนาคารและสหกรณอื่น



ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู
ลูกหนี้เงินใหสหกรณอื่นกู
โครงการพิเศษ มก.
เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)






ที่ดิน อาคาร อุปกรณ
และสิทธิการใชประโยชนฯ



อื่น ๆ
รวม

ลานบาท
2,981.35

รอยละ
7.25

6,460.14
10,258.16
2,431.72
18,646.02
35.18

15.70
24.94
5.91
45.32
0.09

326.52
41,139.09

0.79
100.00

ลานบาท
15.71
1,884.30
4,560.13
6,460.14

รอยละ
0.24
29.17
70.59
100.00

โครงสรางเงินใหสมาชิกกู ณ 31 ธันวาคม 2561
70.59%
0.24%




29.17%

เงินกูฉุกเฉิน
เงินกูสามัญ
เงินกูพิเศษ
รวม

โครงสรางเงินใหสมาชิกกู ประเภทเคหะสงเคราะห ป 2559-2561
ป 2559
ไถถอน
หลักทรัพย

87.38

ซื้อที่ดิน

63.08
53.02

ซื้อบานพรอม
ที่ดิน

80

130.67
122.49

67.44

27.05
24.93
0

50

239.59

165.36

67.37

สรางบาน

ป 2561

110.35
99.75

99.96

ซื้อหองชุด

ป 2560

100

150
ลานบาท

200

250

300

รายได รายจาย และกําไรสุทธิ ป 2557-2561

ลานบาท

รายได
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

รายจาย

กําไรสุทธิ
1,810.80

1,705.80
1,360.33

1,440.66

1,349.62

702.52 657.81

687.60 662.02

2557

2558

741.06 699.60

786.89

2559

2560

918.90

860.38

950.42

2561

ป พ.ศ.

โครงสรางรายได ป 2561
ดอกเบี้ยจากเงินฝาก,
123.49 ลบ., 6.82%

โครงสรางรายจาย ป 2561
ผลตอบแทนการ
ลงทุน, 801.94 ลบ.,
44.29%

ดอกเบี้ยจากเงินรับฝาก,
719.98 ลบ., 83.68%

ดอกเบี้ยจายเงิน
กูยืม, 54.41 ลบ.,
6.32%

ดอกเบี้ยจาก
สหกรณอื่นกู,
378.97 ลบ.,
20.93%

ดอกเบี้ยจากเงินใหสมาชิกกู,
497.92 ลบ., 27.50%

อื่นๆ, 8.48 ลบ.,
0.46%

คาใชจาย
ดําเนินงาน,
85.99 ลบ.,
10.00%

ทุนสาธารณประโยชนและการใช ป 2557-2561

ลานบาท

ทุนสาธารณประโยชน
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-

11.20
2557

8.72

7.07

6.88
2558

85.04

83.76

80.83

77.87

69.04

ใชไป

2559

7.18

2560

2561

ป พ.ศ.

ทุนสวัสดิการและการใช ป 2557-2561

ลานบาท

ทุนสวัสดิการ
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
-

ใชไป
302.52
256.84

245.04

225.99
186.72

2557

2558

57.24

52.32

47.19

39.95

32.73

2559

2560

2561

ป พ.ศ.

ทุนสํารองตอสินทรัพยรวม ป 2557-2561
รอยละตอสินทรัพยรวม
3.60

3.50

3.50

3.37

3.32

3.26

3.30

3.18

3.20

920.60

1,023.25

1,110.07

1,187.02

1,368.16

2557

2558

2559

2560

2561

ป พ.ศ.

3.40

3.10
3.00

รอยละ

ลานบาท

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

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
โครงสร้างองค์กร
ที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมการ
ดำเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้สอบบัญชี

สำนักงาน สอ.มก.

ฝ่ายสมาชิก
สัมพันธ์

สำนักงาน
กำแพงแสน

ฝ่ายสินเชื่อ
สมาชิก

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ฝ่ายทะเบียน
สมาชิก

ฝ่ายการเงิน
และการลงทุน

ฝ่าย
คอมพิวเตอร์

ฝ่ายบัญชี

มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ครั้งที่ 23/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
โครงสรางการบริหาร
ที่ประชุมใหญ

ผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหาร

ผูสอบบัญชี

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ
การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ

คณะกรรมการ
เงินกู

คณะกรรมการอื่น*

ผูจัดการ
รองผูจัดการ
ผูชวยผูจดั การ

ผูชวยผูจดั การ

ผูชวยผูจดั การ

สํานักงาน
กําแพงแสน

ฝายสมาชิก
สัมพันธ

ฝายบริหาร
ทั่วไป

ฝายการเงิน
และการลงทุน

ฝายสินเชื่อ
สมาชิก

ฝายทะเบียน
สมาชิก

ฝาย
คอมพิวเตอร

ฝายบัญชี

คณะกรรมการอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่แตงตั้งแลว คือ คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
และ คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หมายเหตุ ในการบริหารงานใหผูจัดการมีอํานาจในการมอบหมายงาน
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ครั้งที่ 23/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

KASETSART UNIVERSITY SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
ที่ สอ.มก.ว.040/2562
						
14 มกราคม 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2561 จำ�นวน 1 ชุด
ด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้มมี ติ ครัง้ ที่ 20/2561
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ให้กำ�หนดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 วันที่ 25 มกราคม 2561
วาระที่ 3 รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 4 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 8 การเลือกตั้ง ประจำ�ปี 2562
		
8.1 คณะกรรมการดำ�เนินการ
		
8.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ
วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้งและกำ�หนดค่าธรรมเนียม
		
การตรวจสอบ ประจำ�ปี 2562
วาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2562
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
		
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

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

21

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

2560
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สารบัญ
พระราชดำ�รัส รัชกาลที่ 9
สารจากประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
สารจากประธานคณะกรรมการดำ�เนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
คณะกรรมการดำ�เนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี
เจ้าหน้าที่ ประจำ�ปี 2561
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบริหาร
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
หนังสือขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 วันที่ 25 มกราคม 2561
วาระที่ 3 รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 4 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2562
วาระที่ 8 การเลือกตั้ง ประจำ�ปี 2562
วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2562
วาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2562
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ
ผลการดำ�เนินงานในรอบ 60 ปี
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน
ภาพกิจกรรม
บทความพิเศษ
ปิดเล่ม
คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2561

หน้า
4
5
6
7
11
12
19
20
21
22

25
27
63
97
103
141
143
161
171
173
175
177
178
180
181
189
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วาระที่

1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในปี 2561 มีสมาชิกเสียชีวิตหรือรับสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม รวม 55 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561) ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล

1 นายนิสิต
ม่วงศรี
29 นางอารีย์
สมานมิตร
2 นายถวิล
กลั่นสวน
30 นางตุ๊
พิทักษ์ใจ
3 นางสุมาลี
ลาภจิตร์
31 นางบุญช่อ
เพิ่มพล
4 นายเฉลิม
ขุนทอง
32 น.ส.พัชรี
วราศรัย
5 นายสุพจน์
เอนกวนิช
33 นายประศาสตร์ ฟูตระกูล
6 นายสมปอง
คดพิมพ์
34 นางสังเวียน
สว่างจันทร์
7 นางอวบ
กรวดโคกสูง
35 นางกรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี
8 น.ส.ศุภพร
ไทยภักดี
36 นางสุภาภรณ์ อาจศิริ
9 นางน้อมจิตต์
เสงี่ยมอยู่
37 นางมาลี
บุญพระ
10 นายวิทยา
สุขประทุม
38 นายณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์
11 นายสวง
อนุเสถียร
39 นายจัตุพร
พรหมหาญ
12 นางฉลวย
ชี้แจง
40 นายประหยัด รักไท้
13 นางสั้น
เภาเตี้ย
41 นายคำ�พล
พัวพาณิชย์
14 นายเสงี่ยม
ทุมสันเทียะ
42 นายกฤษณ์
มงคลปัญญา
15 นายอาคม
สังข์วรานนท์
43 นายจรัล
เห็นพิทักษ์
16 นางชาลีวัลย์
สุนทรสถิตย์
44 นายวัชระ
แปรงกระโทก
17 นายชวลิต
ภู่มาลี
45 นายนิล
ตุ่นใจ
18 นางปิยารมณ์
หุ่นทอง
46 นายอาจ
แจ่มเมฆ
19 นายสายัณห์
มั่งชูพันธ์
47 น.ส.สลักจิตร ทวีวิโรตม์กิตติ
20 นายสารี
กันทา
48 นายสุวัฒน์
พงษ์ภักดี
21 นายเจริญ
แก้วบัณฑิต
49 น.ส.ดวงกมล ขุนทอง
22 นางสงวน
ปัทมารางกูร
50 นางสุดา
จารุเสน
23 นายสมชัย
จันทร์สว่าง
51 นายจักรา
ราชฤทธิ์
24 น.ส.อัญชิรา
เศรษฐลัทธ์
52 นายชัยวัฒน์
คลังทอง
25 นางอัมพร
ฟักเส็ง
53 นายสมพงษ์
พึ่งศิลป์
26 นายสังวาล
โกพัฒตา
54 นางนกเขา
เหล็กโคกสูง
27 นายปรีชา
บุญประเสริฐ
55 นายจรรยา
ทับสวัสดิ์
28 นางแหวน
ธรรมชาติ


26

ถึงแก่กรรมปี 2560 รับสวัสดิการปี 2561

วาระที่

2

รับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560
วันที่ 25 มกราคม 2561

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้มาประชุม
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1. ดร.จงรัก
วัชรินทร์รัตน์
ประธานกรรมการ
2. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
7. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
8. นายสุพจน์
ยุตติยงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. รศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
กรรมการ
10. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
11. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
กรรมการ
12. นายสหัส
ภัทรฐิตินันท์
กรรมการ
13. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการ
14. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ
15. ศ.พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
16. รศ.ประวิทย์
สุรนีรนาถ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
17. ผศ.วิมล
รอดเพ็ชร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
18. ดร.ดำ�รงค์
ศรีพระราม
ประธานกรรมการสรรหา
				
คณะกรรมการดำ�เนินการ และ
				
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561
19. นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
20. รศ.วิรัตน์
สุวรรณาภิชาติ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
21. นางสุวาพร
ชื่นอารมณ์
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
22. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญ จำ�นวน 3,735 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น จำ�นวน 10,744 คน

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.สุวีณา
2. นายธนรัฐ

จงเจริญพรชัย
โคจรานนท์

ผู้สอบบัญชี
นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรคสอง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ประธานกรรมการ ทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมดำ�เนินการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในปี พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม จำ�นวน 52 คน ตามรายชื่อในหน้าที่ 22 ของ
หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2560 จึงขอเชิญผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ยนื ไว้อาลัยให้แก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม
เป็นเวลา 1 นาที

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2559

ประธาน ได้มอบ ผศ.ดร.ทวีวฒ
ั น์ ทัศนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ นำ�เสนอรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาทีละหน้า ตั้งแต่หน้าที่ 24 –
33 ซึ่งได้แจกให้กับสมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2559 โดยไม่มีการ
แก้ไข

วาระที่ 3 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ และรายงาน
ผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2560
3.1 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์
		
ประธาน ได้มอบ รศ.บพิธ จารุพนั ธุ์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอรายงานจำ�นวนสมาชิก
เข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2560 ดังนี้
		 3.1.1 สมาชิกสามัญ
			
จำ�นวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
10,527 คน
		
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
392 คน
			
สมาชิกลาออกระหว่างปี
(159) คน
			
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี (ถอนหุ้นแล้ว)
(16) คน
			
จำ�นวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
10,744 คน
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

		 3.1.2 สมาชิกสมทบ
			
จำ�นวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 2,404 คน
3.2 รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2560
ประธาน ได้มอบ รศ.บพิธ จารุพนั ธุ์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอรายงานผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2560 ต่อที่ประชุมทีละหน้า ตั้งแต่หน้าที่ 36-66 ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2560

ประธาน ได้มอบให้ นางพรรณวิภา เอือ้ สุนทรวัฒนา ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ นำ�เสนอรายงาน
การตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2560 ให้ทปี่ ระชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตัง้ แต่หน้าที่ 68 – 72
สมาชิกเสนอ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่มีนัยสำ�คัญต่อ
ความเสี่ยงของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบในข่าว สอ.มก.ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบตามรายงานที่นำ�เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจำ�ปี 2560
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ประธาน ได้มอบให้ น.ส.สุวีณา จงเจริญพรชัย ผู้สอบบัญชี นำ�เสนองบแสดงฐานะการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตั้งแต่หน้าที่ 74 – 108
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีข้อซักถามและตั้งข้อสังเกต ดังนี้
1. หน้าที่ 82 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก จำ�นวน 0 บาท คืออะไร ทำ�ไมต้อง
ย้ายรายการนี้ไปอยู่ในหมวดหนี้สงสัยจะสูญ ในหน้าที่ 85
2. หน้าที่ 83 ค่าจ้างดูแลที่ดินโครงการบ้านพักระยอง และโครงการสวัสดิการที่ดินคลอง 15
ขอให้แยกค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ
3. หน้าที่ 85 ค่าใช้จ่ายอื่น จำ�นวน 1,455,189.60 บาท คือค่าใช้จ่ายอะไร ขอให้แจกแจงด้วย
4. หน้าที่ 96 ทำ�ไมจึงลงหุ้นร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด จำ�นวนเพียง 100.บาท แต่ลงหุ้นในชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด ถึง 31 ล้านบาท
5. เรื่องการจ้างบริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์ อยากทราบว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการหรือไม่
ทำ�ไมต้องจ้างบริษัทประเมิน ขอให้ชี้แจงด้วย เนื่องจากสมาชิกเสียค่าใช้จ่าย
ประธานฯ ได้มอบรองประธานฯ รองผู้จัดการ และผู้สอบบัญชี ชี้แจง ตอบข้อซักถามและข้อ
สังเกตของสมาชิกจนเป็นที่เข้าใจแล้ว พร้อมรับข้อสังเกตไว้
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2560
ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอการจัดสรร
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2560 ในหนังสือรายงานกิจการฯหน้าที่ 110 จำ�นวนเงิน 918,909,539.78 บาท ให้
ที่ประชุมพิจารณา โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.50 ตามหุ้นที่ชำ�ระแล้ว เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 37
ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำ�ระแล้ว
ซึ่งมีสมาชิกในที่ประชุมเสนอให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 7.00 และเสนอให้จ่ายเงิน
เฉลี่ยคืนเป็นอัตราร้อยละ 40
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาอย่างกว้างขวาง และใช้วธิ อี อกเสียงลงมติ การจัดสรรกำ�ไรสุทธิทค่ี ณะกรรมการ
ดำ�เนินการเสนอ
สมาชิกเห็นชอบ จำ�นวน 241 คน ไม่เห็นชอบ จำ�นวน 90 คน สมาชิกที่เหลือไม่ออกเสียง
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการเสนอ
สำ�หรับข้อสังเกตจากสมาชิก เช่น ควรแก้ไขระเบียบเจ้าหน้าที่ โดยให้จ่ายเงินโบนัส จำ�นวน
5 เท่า แต่ก็มีสมาชิกไม่เห็นด้วย ควรปรับลดการจัดสรรเข้าทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการสมาชิก
โดยนำ�มาเพิ่มทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลแทน และทำ�อย่างไรให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีก่อนวันประชุมใหญ่
ประธานฯ รับข้อสังเกตตามที่สมาชิกให้ไว้ และมอบให้คณะกรรมการดำ�เนินการนำ�ไปพิจารณา
ต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2561
ประธาน ได้มอบให้ นำ�เสนอประมาณการรายได้- รายจ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปี
2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตั้งแต่หน้าที่ 112 – 120 งบประมาณรวมทั้งสิ้น
79,602,000.00 บาท
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยตั้งข้อสังเกตไว้ ซึ่งประธานฯ รับข้อสังเกตและมอบ
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการนำ�ไปพิจารณาต่อไป ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ควรจะรวมกิจกรรมไว้ด้วยกัน สถานที่จัดสัมมนา ควรเป็นสถานที่เดิม เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ได้ทุกคน เพราะส่วนใหญ่คนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นสมาชิกคนเดิมๆ
2. มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจำ�นวนมาก
3. ขอให้แจกข้อบังคับให้กับสมาชิกทุกคน
4. ของที่ระลึกสำ�หรับสมาชิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ขอให้จ่ายเป็นเงินจะดีกว่า
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2561 ตามเสนอ
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วาระที่ 8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561
8.1 การเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 60
เนือ่ งจากเป็นวาระทีป่ ระธานมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ประธานจึงออกจากที่ประชุม
ตามข้อบังคับข้อ 51 รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการทำ�หน้าที่ประธานในวาระนี้ตามข้อบังคับข้อ 50
ประธานฯ ได้มอบให้ ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2561 นำ�เสนอการเลือกตัง้ ประธานกรรมการดำ�เนินการ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2543 ข้อ 4 วรรคที่ 2
“อนึ่ง ประธานกรรมการดำ�เนินการ 1 คน ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิกที่เป็นผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่รองอธิการบดีขึ้นไป”
มีสมาชิกหลายท่าน ได้เสนอชื่อ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็น
ประธานกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2561 และไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอชื่ออื่นขึ้นมาอีก ประธานกรรมการ
สรรหาจึงเสนอชื่อ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ให้ที่ประชุมพิจารณา
		 มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ ประจำ�ปี 2561 โดยมีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี
8.2 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 60
		 ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2561
นำ�เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2561 ตามระเบียบว่าด้วยการ
สรรหากรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุม
พิจารณา ได้แก่ สายวิชาการ 4 คน สายสนับสนุน 3 คน โดยมีผู้ได้รับการสรรหาเรียงตามอักษรดังนี้
		 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
		 มติทปี่ ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกผูท้ รี่ บั การสรรหาเป็นกรรมการดำ�เนินการสายวิชาการ
ทั้ง 4 ท่าน และสายสนับสนุนทั้ง 3 ท่าน ให้เป็นกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 60 ประจำ�ปี 2561
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8.3 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2561
ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม ประธานกรรมการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561
นำ�เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561 ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยมีผู้ได้รับการสรรหาเรียงตามลำ�ดับดังนี้
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ประจำ�ปี 2561

1. ด้านการเงิน/การบัญชี ได้แก่ นางธาริณี ประนิช
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
3. ด้านบริหารทัว่ ไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางสุวาพร ชืน่ อารมณ์
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้ที่รับการสรรหาทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

		 จากนั้น รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้ง
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และผูช้ ว่ ยเลขานุการ ปี 2561 ตามข้อบังคับข้อ 43 วรรคสาม
ได้แก่

		
		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.บพิธ
ดร.จีรศักดิ์
นายนิพนธ์
ดร.วิวัฒน์
นายวิเชียร
ผศ.ดร.ทวีวัฒน์
นายสุพจน์

		 มติที่ประชุม รับทราบ

จารุพันธุ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
ลิ้มแหลมทอง
แดงสุภา
ไล้เลิศ
ทัศนวัฒน์
ยุตติยงค์

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

วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพือ่ เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ และกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำ�ปี 2561

ประธาน ได้มอบให้ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2561 ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ในหน้าที่ 140
มติที่ประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น จำ�นวน
37,304,737,259.02 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่ประชุมมีมติ
เลือก นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้ชำ�นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำ�นวน 140,000.-บาท ต่อปี

วาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2561

ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณากำ�หนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกันประจำ�ปี 2561 จำ�นวนเงิน 8,700 ล้านบาท สำ�หรับ
ใช้เป็นทุนดำ�เนินงานและเพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจให้การดำ�เนินงานคล่องตัวสามารถให้บริการสมาชิก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ในหน้าที่ 142
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มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2561
จำ�นวนเงิน 8,700 ล้านบาท ตามเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั หิ ลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับ
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก่อน และไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ จึงดำ�เนินการได้
การนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์นนั้ สหกรณ์ฯ จะสามารถทำ�ได้
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่องข้อกำ�หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 มี
ข้อความสำ�คัญ ดังนี้
ฯลฯ
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ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
		 1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
		 2) ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารเป็นผูร้ บั รอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตัว๋ สัญญาใช้เงินทีธ่ นาคาร
เป็นผู้สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำ�กัดความรับผิด
		 3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
		 4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำ�ระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
		 5) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ นี่ ติ บิ คุ คลเฉพาะกิจเป็นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
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) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
		 7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่ ฐั วิสาหกิจจัดตัง้ ขึน้ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในกำ�กับดูแลของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ข้อ 4 การนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์ และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำ�เนินการได้
ฯลฯ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เป็น
ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี จึงขอนำ�เสนอเพื่อพิจารณานำ�เงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้ ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ หน้า 144
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ สอ.มก. นำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในเรือ่ งดังกล่าวได้ จำ�นวน
ไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ

ประธาน ได้มอบให้ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลูกหนีข้ อง สอ.มก. ทีไ่ ด้ตดิ ตามทวงถามจนถึงทีส่ ดุ แล้วแต่ไม่ได้รบั ชำ�ระหนี้ และไม่สามารถเรียกเก็บหนีไ้ ด้เป็น
ที่แน่นอนแล้ว เนื่องจากถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การ
ตัดจำ�หน่ายหนี้สูญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ดังนี้
“การตัดจำ�หน่ายหนี้สูญ” หมายความว่า การโอนปรับปรุงทางบัญชีเพื่อตัดจำ�หน่ายหนี้สูญออก
จากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าวได้เป็นที่แน่นอนแล้ว ทั้งนี้ ต้องเป็นหนี้
ที่มีลักษณะ ดังนี้
1. ต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการของสหกรณ์
2. ต้องเป็นหนี้ที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้
3. ต้องมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ช�ำ ระหนีต้ ามสมควรแก่กรณี หรือมีการฟ้องคดีแล้ว แต่
ไม่ได้รับการชำ�ระหนี้โดยปรากฏว่า
		 (ก) ลูกหนี้ถึงแก่ความตายหรือเป็นคนสาบสูญหรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไปและไม่มี
ทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆ จะเรียกร้องให้ชำ�ระหนี้ได้ หากฟ้องคดีไปก็ทำ�ให้เสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นไม่คุ้มกับหนี้
ที่จะได้รับชำ�ระ หรือ
		 (ข) ลูกหนีเ้ ลิกกิจการ และมีหนีข้ องเจ้าหนีร้ ายอืน่ มีบรุ มิ สิทธิเหนือทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของลูกหนี้
และอยู่ในลำ�ดับที่จะได้รับชำ�ระหนี้ก่อนเป็นจำ�นวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือ
		 (ค) ได้ดำ�เนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือได้ยื่นคำ�ขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้
รายอื่นฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั้นๆ ได้มีคำ�บังคับหรือคำ�สั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะ
ชำ�ระหนี้ได้ หรือ
		 (ง) ได้ดำ�เนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลาย หรือได้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูก
เจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนั้นๆ ได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีคำ�สั่งเห็นชอบ
ด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือ
		 (จ) ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้
ครั้งแรกแล้ว
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		 ทั้งนี้ ต้องเป็นหนี้ที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวนหนี้ที่จะขอตัดจำ�หน่ายแล้ว
ในคราวปิดบัญชีประจำ�ปี ก่อนการขออนุมัติตัดจำ�หน่ายหนี้สูญ ซึ่ง สอ.มก. ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้
เต็มจำ�นวน 100% แล้ว
		 นำ�เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาตัดจำ�หน่ายหนี้สูญของลูกหนี้ จำ�นวน 1 ราย รายละเอียดใน
หนังสือรายงานกิจการ หน้า 146 147 ดังนี้
		 อดีตสมาชิกหมายเลข 2563 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. ซื้อหลักทรัพย์จากการขายทอดตลาด โดยซื้อห้องชุด (เขตบางกะปิ กทม.) จำ�นวน 2 ห้อง แบบ
หักส่วนได้ใช้แทน ในราคารวม 350,000 บาท และซื้อที่ดิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 158 ตารางวา
ในราคา 320,000 บาท นำ�มาชำ�ระหนี้เงินต้นของลูกหนี้ และนำ�เงินปันผล เงินสวัสดิการ ระหว่างปี 25432556 และหุ้น รวม 249,024.91 บาท นำ�ชำ�ระหนี้เงินต้น คงเหลือหนี้ค้างชำ�ระ 1,498,646.02 บาท
		 สอ.มก. ให้ออกจากการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับข้อ 13 (4) เนื่องจากถูกศาลพิพากษาให้
เป็นบุคคลล้มละลาย 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�งาน
บริหารทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ดำ�เนินการขายทรัพย์สินได้ในปี 2558 ในราคา 2,000,000 บาท
มีกำ�ไรจากการขาย จำ�นวน 1,675,020 บาท
		 ในวาระนี้นายทองหล่อ เอี่ยมสำ�อางค์ สมาชิกหมายเลข 2881 เสนอว่าควรใช้หมายเลข
สมาชิกมากกว่าระบุชื่อจริง
		
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ สอ.มก. ตัดจำ�หน่ายหนี้สูญดังกล่าวได้
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ประธานฯ ได้มอบให้ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 42, ข้อ 43, ข้อ 47, ข้อ 48, ข้อ 49, ข้อ 58,
ข้อ 58/1, ข้อ 59, ข้อ 60, ข้อ 63 และ ข้อ 64 ให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้
ข้อความเดิม
ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
เหตุผล
ข้อ 42 อำ�นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
“ข้อ 42 อำ�นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ การ
ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยกิจการ จั ด ทำ � งบการเงิ น สหกรณ์
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ออมทรัพย์ ตามหนังสือกรม
ฯลฯ
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ และวินจิ ฉัย ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ที่ กษ
(8) พิจารณาอนุมัติงบดุล และรายงานประจำ�ปี ข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัคร ซึง่ มิได้รบั เข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 6 0404/1160 ลงวั น ที่ 24
แสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 64
(2) รับทราบเรือ่ งสมาชิกออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ กุมภาพันธ์ 2557
ฯลฯ
ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15
(3) พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือ
คํ้าประกันตามข้อบังคับข้อ 30
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดำ�เนินการตามข้อบังคับ
ข้อ 43 ข้อ 46 และถอดถอนกรรมการดำ�เนินการตามข้อบังคับ
ข้อ 45 (6)
(5) พิจารณาเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ตามข้อบังคับข้อ 58
(6) พิจารณากำ�หนดบำ�เหน็จและค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ตามที่เห็นสมควร
(7) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี เ พื่ อ เสนอให้
นายทะเบียนแต่งตั้ง
(8) พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และรายงาน
ประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 64
(9) พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิตามข้อบังคับข้อ 65
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

วาระที่ 13 แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ตามคำ�แนะนำ�ของนายทะเบียนสหกรณ์
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ข้อ 43 การเลือกตั้งและการดำ�รงตำ�แหน่ง
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำ�เนินการประกอบ
ด้วย ประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการอืน่ อีกไม่เกิน
สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
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

ข้อความเดิม

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
(11) รับทราบเรือ่ งการดำ�เนินงานของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และหรือ ชุมนุมสหกรณ์ หรือองค์การอืน่ ทีส่ หกรณ์
นี้เป็นสมาชิก และหรือถือหุ้นอยู่
(12) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์
(13) พิจารณารายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(14) พิจารณาอนุมตั แิ ผนงาน และงบประมาณประจำ�ปี
ของสหกรณ์
(15) พิเคราะห์ และปฏิบตั ติ ามหนังสือของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน สหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์
หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(16) พิจารณากำ�หนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะ หรือ
คำ�แนะนำ�ให้คณะกรรมการดำ�เนินการนำ�ไปพิจารณาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์”
“ข้อ 43 การเลือกตั้งและการดำ�รงตำ�แหน่ง
ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดำ�เนินการประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึง่ คน และกรรมการอืน่ อีกสิบสีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือก
ตั้งจากสมาชิก
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
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
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ข้อความเดิม
คนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
เลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งแล้วแจ้งให้ที่
ประชุมใหญ่คราวนั้นทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ
สำ�นักงานของสหกรณ์ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประชุม
ใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบทั่วกันด้วย

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ขึน้ ดำ�รงตำ�แหน่งแล้วแจ้งให้ทป่ี ระชุมใหญ่คราวนัน้ ทราบ พร้อมทัง้
ปิดประกาศไว้ ณ สำ�นักงานของสหกรณ์ภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบทั่วกันด้วย
อนึง่ สหกรณ์สามารถออกระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะ
กรรมการดำ�เนินการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
บุคคลต่อไปนี้ห้ามเป็นกรรมการดำ�เนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก
เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตำ�แหน่งกรรมการ หรือมีค�ำ วินจิ ฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22 (4) แห่ง
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตำ�แหน่ง
กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ไม่ว่า
ต้นเงิน หรือดอกเบี้ย
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ�ในสหกรณ์นี้
(7) เป็นสมาชิกไม่ครบ 3 ปีเว้นแต่เป็นตำ�แหน่งประธาน
กรรมการดำ�เนินการ
อำ�นาจหน้าที่เฉพาะตำ�แหน่งของกรรมการดำ�เนินการ
1. ประธานกรรมการ มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
		 (1) เป็นประธานในที่ประชุม และที่ประชุม
คณะกรรมการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

เหตุผล
เพื่อให้สหกรณ์มีอำ�นาจในการ
ออกระเบียบว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดำ�เนินการ โดย
ความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่
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ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
		 (2) ควบคุม กำ�กับ ดูแลการดำ�เนินงานทั่วไปของ
สหกรณ์ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
		 (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์
ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้
		 (4) ดำ�เนินการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการดำ�เนินการ
มอบหมาย
2. รองประธานกรรมการ มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
		 (1) ปฏิบตั กิ ารในอำ�นาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
แทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำ�แหน่งประธานกรรมการว่างลง
		 (2) ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ
		 (3) ดำ�เนินการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการดำ�เนินการ
มอบหมาย
3. เลขานุการ มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
		 (1) แจ้งนัดประชุมใหญ่ หรือนัดประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ หรือการประชุมอื่นๆ แล้วแต่กรณี
		 (2) จัดทำ�รายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
		 (3) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของ
สหกรณ์ให้เรียบร้อย
		 (4) ควบคุมกำ�กับดูแลตรวจสอบการรับ จ่าย การ
เก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย
		 (5) ดำ�เนินการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการดำ�เนินการ
มอบหมาย”

เหตุผล
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ข้อ 48 อำ�นาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการดำ�เนินการ
คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการทั้งปวง
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และ
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำ�ให้เกิด
ความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ฯลฯ
(11) เสนองบดุลกับรายงานประจำ�ปีแสดงผลงาน
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับข้อ 64
ฯลฯ

ข้อความเดิม
ข้อ 47 การประชุมและองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการประชุมกันตามคราว
ทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง้ เป็นอย่าง
น้อย ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการได้ และ
ต้องแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ในการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ต้องมี
กรรมการดำ�เนินการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งแห่งจำ�นวน
กรรมการดำ�เนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
“ข้อ 47 การประชุมและองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย ให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการนัด
เรียกประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการได้ และต้องแจ้งให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ในการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ต้องมีกรรมการ
ดำ�เนินการมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ แห่งจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ นอกจากจะดำ�เนินการ
ตามวิธีที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับแล้ว ผู้ที่ทำ�หน้าที่ประธานในที่
ประชุมจะกำ�หนดให้จดั การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ และ
ให้มผี ลเช่นเดียวกับการประชุมตามปกติการประชุมทีก่ ระทำ�ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามของ
องค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุม
ทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม”
“ข้อ 48 อำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดำ�เนินการ
คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการทั้งปวงของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และตามมติของที่
ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำ�ให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์
ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดำ�เนินการในเรือ่ งการรับสมาชิก ตลอดจนให้สมาชิก
ชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือหุ้นครั้งแรก และลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิก ตามข้อบังคับข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ การ
จั ด ทำ � งบการเงิ น สหกรณ์
ออมทรัพย์ ตามหนังสือกรม
ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ที่ กษ
0404/1160 ลงวั น ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2557

เหตุผล
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว
ในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และสอดคล้องกับประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน
2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
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(2) ดำ�เนินการในเรื่องสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตาม
ข้อบังคับข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16
(3) ดูแลการคืนจำ�นวนเงินของสมาชิก และหักจำ�นวน
เงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 18 และ
ข้อ 19
(4) ควบคุมและดำ�เนินการในเรื่องการส่งเงินสะสม
รายเดือน การงดส่งเงินสะสมรายเดือนการถือหุน้ ของสมาชิก และ
การออกใบหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24
ถึงข้อ 26
(5) พิจารณาดำ�เนินการในเรือ่ งการรับเงินฝากและกูย้ มื
เงินตามข้อบังคับข้อ 27 ถึงข้อ 31
(6) พิจารณาดำ�เนินการ และควบคุมในเรื่องการให้
เงินกู้ ตามข้อบังคับข้อ 32 ถึงข้อ 37
(7) ดำ�เนินการในเรือ่ งนัดเรียกประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับ
ข้อ 38 ถึงข้อ 41
(8) พิจารณาดำ�เนินการเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
เงินกู้ ตลอดจนมอบ หรือถอนอำ�นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับคณะกรรมการ
เงินกู้ตามข้อบังคับข้อ 49 (ข)
(9) พิจารณาดำ�เนินการแต่งตั้ง หรือจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 54
(10) กำ�หนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ ตามข้อบังคับ
ข้อ 61
(11) เสนองบแสดงฐานะการเงินกับรายงานประจำ�ปีแสดง
ผลงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับข้อ 64
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(12) ตรวจสอบการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับข้อ 65
(13) พิจารณาจัดการฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ์ตาม
ข้อบังคับข้อ 68
(14) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึง่ บรรดาทะเบียน สมุด
บัญชี และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับ
ข้อ 69 และข้อ 70
(15) ดูแลเรื่องการส่งรายการหรือรายงานตามข้อบังคับ
ข้อ 73
(16) ดูแลการรับจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
กับทัง้ ตรวจสอบบัญชีใบสำ�คัญ และเอกสารต่างๆ เกีย่ วกับการเงิน
ตลอดจนเงินสดของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
(17) พิเคราะห์ และปฏิบตั ติ ามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์
หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(18) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก และ
เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้
กิจการของสหกรณ์ดำ�เนินไปด้วยดี
(19) พิจารณารายงาน หรือความเห็นของผู้จัดการ หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์
(20) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็น
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำ�เนินการ
(21) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำ�เนินคดีเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์
หรือประนีประนอม ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ
พิจารณา

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

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
(22) จัดให้มี และดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาอุปกรณ์
ดำ�เนินงานของสหกรณ์
(23) จัดทำ�งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์ เพือ่
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุม
ใหญ่ยงั มิได้อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายประจำ�ปี ก็ให้ใช้งบประมาณ
รายจ่ายสำ�หรับปีก่อนไปพลาง
(24) ทำ�การต่างๆ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในข้อบังคับ
ข้อ 3 (14)
(25) พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพื่อ
เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึง่ สหกรณ์นเี้ ป็นสมาชิก
ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ
หรือชุมนุมสหกรณ์กำ�หนด
(26) ดูแลเรื่องการชำ�ระค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย และเงินอุดหนุนชุมนุมสหกรณ์
(27) พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำ�งาน รวมทั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ หรือคณะทำ�งาน เพื่อทำ�หน้าทีต่ ามที่คณะกรรมการ
ดำ�เนินการมอบหมาย”
“ข้อ 49 ให้มคี ณะกรรมการอืน่ ภายในคณะกรรมการดำ�เนินการ
ของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
(ก) คณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
ตั้งกรรมการของสหกรณ์จำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการ
บริหาร โดยให้มตี �ำ แหน่งประธานกรรมการหนึง่ คน และเลขานุการ
หนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ

ข้อความเดิม

ข้อ 49 ให้มีคณะกรรมการอื่นภายในคณะกรรมการ
ดำ�เนินการของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
(ก) คณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการดำ�เนิน
การตั้งกรรมการของสหกรณ์จำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคนเป็น
กรรมการบริหาร โดยให้มีตำ�แหน่งประธานกรรมการหนึ่ง
คน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
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		 ให้คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำ�แหน่งได้
คราวละหนึ่งปี และให้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่
จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึง่ ครัง้ เป็นอย่างน้อย และ
ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ประธานกรรมการ
บริหารมอบหมายนัดเรียกประชุมได้
		 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการ
บริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
		 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหาร
ให้เสนอคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณา ในการประชุม
คราวถัดไป
ฯลฯ

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
เหตุผล
ให้คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำ�แหน่งได้คราวละ 2557 เรือ่ ง การประชุมผ่านสือ่
หนึ่งปี และให้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ อิเล็กทรอนิกส์
ประชุมกันเดือนละหนึง่ ครัง้ เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการ
บริหาร หรือผูท้ ปี่ ระธานกรรมการบริหารมอบหมายนัดเรียกประชุม
ได้
		 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการบริหารทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
		 ข้อวินจิ ฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการบริหาร ให้เสนอ
คณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณา ในการประชุมคราวถัดไป
		 หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการ
บริหารมีอ�ำ นาจหน้าทีด่ �ำ เนินการตามทีค่ ณะกรรมการดำ�เนินการ
มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่ง
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
		 (1) ควบคุมในเรือ่ งการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสม
เงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อ
บังคับ และระเบียบของสหกรณ์
		 (2) ควบคุมการจัดทำ�บัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
		 (3) ควบคุม กำ�กับ ดูแลรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ
ตลอดจนทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ ให้อยูใ่ นสภาพอันดี ปลอดภัย และ
พร้อมที่จะนำ�มาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
		 (4) ควบคุม กำ�กับ ดูแลการจัดทำ�งบการเงิน และ
รายงานประจำ�ปี แสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่
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ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
		 (5) ควบคุม กำ�กับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำ�สั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
		 (6) เสนอแนะคณะกรรมการดำ�เนินการในการ
ปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
		 (7) เสนอการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
		 (8) จัดทำ�แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
ของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
		 (9) ดำ�เนินการอืน่ ของสหกรณ์ตามทีค่ ณะกรรมการ
ดำ�เนินการมอบหมาย
(ข) คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
ตั้งกรรมการของสหกรณ์จำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคน เป็นกรรมการ
เงินกู้ โดยให้มีตำ�แหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการ
หนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
		 การอยู่ในตำ�แหน่ง การประชุม และการวินิจฉัย
ทั้งปวงให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดใน (ก) ข้างต้น
		 หน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการ
เงินกูม้ อี �ำ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการอนุมตั เิ งินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สัง่ ของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
		 (1) พิจารณาและเห็นชอบเงินกูส้ ามัญตามทีส่ มาชิก
ขอกูใ้ ห้เป็นไปตามระเบียบแล้วเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดำ�เนิน
การพิจารณาอนุมัติ
		 (2) พิจารณากลั่นกรองคำ�ขอกู้พิเศษทุกประเภท
เพื่อเสนอคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณาอนุมัติ

เหตุผล

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

46

ข้อความเดิม

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
		 (3) ตรวจสอบหลักประกันเงินกู้ของสมาชิกเพื่อ
ความมั่นคงของสหกรณ์
		 (4) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
		 (5) ควบคุมตรวจสอบหลักประกัน และเมือ่ เห็นว่า
หลักประกันสำ�หรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องให้ผู้กู้จัดการ
แก้ไขให้คืนดี
		 (6) ดูแลและติดตามการชำ�ระหนีข้ องสมาชิกผูก้ ใู้ ห้
เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา
		 (7) ดำ�เนินการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการดำ�เนินการ
มอบหมาย
(ค) คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้
คณะกรรมการดำ�เนินการตัง้ กรรมการของสหกรณ์จ�ำ นวนไม่นอ้ ย
กว่าห้าคนเป็นกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มี
ตำ�แหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้น
เป็นกรรมการ
		 การอยู่ในตำ�แหน่ง การประชุมและการวินิจฉัยให้
เป็นไปตามข้อกำ�หนดใน (ก) ข้างต้น
		 หน้าทีข่ องคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอำ�นาจ และ
หน้าทีด่ �ำ เนินการกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำ�สั่งของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
		 (1) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์
แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
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ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
		 (2) ให้การศึกษาอบรมสมาชิก และผู้ที่สนใจให้
ทราบถึงอุดมการณ์ หลัก และวิธีการและการบริหารงานของ
สหกรณ์
		 (3) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก
ได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดำ�เนินงานมาแล้ว
		 (4) เชิญชวนหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
		 (5) จัดทำ�ข่าวสาร รายงานการประชุมแจกแก่สมาชิก
		 (6) พิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่บุตร
สมาชิก
		 (7) พิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบ
อุทกภัย วาตภัย และอื่น ๆ
		 (8) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวด้านการ
ดำ�เนินงานของสหกรณ์อนื่ ทัง้ ในและนอกประเทศเพือ่ นำ�ตัวอย่าง
ทีด่ มี าเสนอคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณาให้บริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม
		 (9) ดำ�เนินการอื่นตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการ
มอบหมาย
		 กรณีที่คณะกรรมการอื่นมีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้นำ�ความในข้อ 47 วรรคสาม มาบังคับใช้โดย
อนุโลม”
ข้อ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ
“ข้อ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคล
ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก
ภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย ทีเ่ หมาะสมคน การเศรษฐกิจ กฎหมาย ที่เหมาะสมคนหนึ่ง หรือหลายคน ให้
หนึง่ หรือหลายคน ให้เป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปี จำ�นวน

ข้อความเดิม
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ข้อความเดิม
ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
เป็นการประจำ�ปี จำ�นวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึง่ ผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำ�นวนสามคน หรือหนึ่ง
ให้มีจำ�นวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
นิตบิ คุ คล ทัง้ นี้ ผูต้ รวจสอบกิจการจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามระเบียบ
ฯลฯ
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
อนึ่ง สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบว่าด้วยการสรรหา
ผูต้ รวจสอบกิจการโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ เพือ่ ให้ได้
ผู้มีคุณสมบัติดีและเหมาะสม มาเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็น
ชอบก็ได้
ทีป่ ระชุมใหญ่จะเลือกตัง้ กรรมการดำ�เนินการ หรือผูซ้ งึ่
ดำ�รงตำ�แหน่งหน้าทีป่ ระจำ� ในสหกรณ์เป็นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ผูต้ รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่ นตำ�แหน่งได้คราวละหนึง่
ปีทางบัญชีของสหกรณ์แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดยต้องพักอย่าง
น้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้
เมื่อครบกำ�หนดเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้ว หากยังไม่มีการ
เลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน”
“ข้อ 58/1 การพ้นจากตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการต้องพ้นจากตำ�แหน่งเพราะเหตุอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อคณะ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจ
สอบกิจการออกจากตำ�แหน่ง
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินจิ ฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด”
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์ พ.ศ.2559
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ข้อความเดิม
ข้อ 59 อำ�นาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการมีอ�ำ นาจหน้าทีต่ รวจสอบการ
ดำ�เนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน
และการเงินตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์
เพื่อทราบฐานะ และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกต้องของ
การดำ�เนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมิน
ผล และอาจให้ข้อเสนอแนะนำ�แก่คณะกรรมการ ผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการ และทาง
ปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
ฯลฯ

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
“ข้อ 59 อำ�นาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการมีอ�ำ นาจหน้าทีต่ รวจสอบการดำ�เนินงาน
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และ
การเงินตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทราบ
ฐานะ และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และ
การเงินตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทราบ
ฐานะ และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกต้องของการดำ�เนิน
ธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล และอาจให้
ข้อเสนอแนะนำ�แก่คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ
ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้
จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่
(5) ติดตามผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการดำ�เนิน
การเพือ่ พิจารณาหาทาง ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ และระเบียบ
ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการดำ�เนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคำ�สัง่ ของสหกรณ์ หรือกิจการอืน่ ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร หรือ
ที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำ�เนินการของสหกรณ์

เหตุผล
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์ พ.ศ.2559
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ข้อ 60 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
การลงลายมือชือ่ แทนสหกรณ์เพือ่ ให้มผี ลผูกพัน
สหกรณ์นนั้ นอกจากทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในข้อบังคับ
นี้ให้ปฏิบัติดังนี้
ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจน
การเบิกหรือรับเงินกู้ การจำ�นองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำ�นอง
การถอนเงินฝาก การเปิด หรือปิดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
ผู้จัดการรวมสองคน
ฯลฯ

ข้อความเดิม

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
เหตุผล
ให้ผตู้ รวจสอบกิจการ แจ้งผลการตรวจสอบประจำ�เดือน
แก่คณะกรรมการในการประชุมประจำ�เดือนคราวถัดไป แล้วเสนอ
ผลการตรวจสอบประจำ�ปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการดำ�เนินการตามระเบียบว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด”
“ข้อ 60 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
เพื่อให้การลงลายมือชื่อแทน
การลงลายมือชือ่ แทนสหกรณ์เพือ่ ให้มผี ลผูกพันสหกรณ์ สหกรณ์ครอบคลุมเกีย่ วกับการ
นั้น นอกจากที่ได้กำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติ ดำ�เนินคดี
ดังนี้
ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก
หรือรับเงินกู้ การจำ�นองซึง่ สหกรณ์เป็นผูจ้ �ำ นอง การถอนเงินฝาก
การเปิด หรือปิดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่นๆ
จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือผู้จัดการรวมสองคน
อนึง่ ในหนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็นผูก้ ยู้ มื ใบสัง่ จ่ายเงิน
ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารทางการเงินของสหกรณ์นนั้
ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสำ�คัญด้วยทุกราย
ในการฟ้อง ต่อสู้ หรือดำ�เนินคดีเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาตามข้อ 48 (21) ตลอดจนการดำ�เนินการ
ชัน้ บังคับคดี ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการรวมสองคน พร้อมประทับตราของสหกรณ์ เป็น
ผู้กระทำ�การแทนสหกรณ์”
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ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
“ข้อ 63 การทำ�งบแสดงฐานะการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจ
สอบการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์
ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำ�บัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และ
เก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำ�นักงาน
สหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแส
เงินสดของสหกรณ์ ให้บันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สำ�หรับ
เหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชี
ภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชี
ที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทำ�งบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยครั้ง
หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีสหกรณ์
งบแสดงฐานะการเงินนัน้ ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์
หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกำ�ไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
งบแสดงฐานะการเงินนั้นต้องทำ�ให้แล้วเสร็จและให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำ�เสนอเพือ่ อนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี”
ข้อ 64 การเสนองบดุลต่อที่ประชุม
“ข้อ 64 การเสนองบแสดงฐานะการเงินต่อที่ประชุม
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเสนองบดุลซึง่ ผูส้ อบ
ให้สหกรณ์จัดทำ�รายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนิน
บัญชีได้รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณา งานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบแสดง
อนุมัติ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ฐานะการเงิน และให้ส่งสำ�เนารายงานประจำ�ปีกับงบแสดง

ข้อความเดิม
ข้อ 63 การทำ�งบดุลเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
เมือ่ สิน้ ปีทางบัญชีทกุ ปี ให้สหกรณ์ท�ำ งบดุล(รวม
ทั้งบัญชีกำ�ไรและขาดทุน)ดังที่เป็นอยู่ในวันสิ้นปีทางบัญชี
นั้น ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนดเพื่อให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบ

52
การจัดทำ�งบการเงินสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ตามหนั ง สื อ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กษ
0404/1160 ลงวั น ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2557

เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการจัด
ทำ�งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กษ 0404/1160 ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
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ข้อความเดิม
ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
เหตุผล
ในเมื่อเสนองบดุลให้คณะกรรมการดำ�เนินการ ฐานะการเงินไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
เสนอรายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ วันที่มีการประชุม
ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนิน
ให้สหกรณ์ส่งสำ�เนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุม งานของสหกรณ์และงบแสดงฐานะการเงินพร้อมทัง้ ข้อบังคับและ
ใหญ่นนั้ ไปยังสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว้ ณ สำ�นักงาน กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สำ�นักงานสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอ
ของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ตรวจดูได้”
ให้สง่ สำ�เนารายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนิน
งานของสหกรณ์กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำ�ปีแสดงผลการ
ดำ�เนินงานของสหกรณ์ และงบดุลไว้ทสี่ �ำ นักงานของสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้”
		 มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 42, ข้อ 43, ข้อ 47, ข้อ 48, ข้อ 49,
ข้อ 58,ข้อ 58/1, ข้อ 59, ข้อ 60, ข้อ 63 และ ข้อ 64
รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
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54
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

ข้อ 12 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
12.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์
12.2 ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์

ไม่มี

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 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

เหตุผล

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ข้อความเดิม

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 58 วรรค 2 “สหกรณ์สามารถออกระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบ
กิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่” นั้น
คณะกรรมการดำ�เนินการ ขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 ข้อ 8, ข้อ 12, ข้อ
13, ข้อ 14, ข้อ 15, ข้อ 16, ข้อ 17, ข้อ 18, ข้อ 19, ข้อ 20, ข้อ 21, ข้อ 22, ข้อ 23, ข้อ 24, และข้อ 25 ดังนี้

วาระที่ 14 แก้ไขระเบียบผู้ตรวจสอบกิจการ
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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 หรือผู้
จัดการ 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

ไม่มี

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
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56

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

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

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

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์
ข้อ 15 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบนาย
เงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบการตรวจสอบกิจการอย่าง ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
สมํ่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมี ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ประสิทธิภาพ
ข้อ 16 ให้ผตู้ รวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ตามระเบียบนี้ อยู่ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ในตำ�แหน่งได้คราวละไม่เกิน 1 ปีทางบัญชีสหกรณ์แต่ไม่เกินสี่ปี นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
ติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัคร การตรวจสอบกิ จ การของ
เข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้
สหกรณ์
เมือ่ ครบกำ�หนดเวลาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้ว หากยังไม่มกี ารเลือก
ตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่กใ็ ห้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิ
หน้าที่ไปพลางก่อน
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เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

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
ผูต้ รวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ
ในการประชุมประจำ�เดือนในคราวต่อไป

เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์
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ข้อความเดิม
เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

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

เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
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เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

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

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
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ข้อความเดิม

เหตุผล

		 (2) ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจ เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
		 (3) ให้ความสำ�คัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและ ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
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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เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์

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

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

เหตุผล

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขระเบียบผู้ตรวจสอบกิจการตามเสนอ โดยให้จัดทำ�เป็นประกาศ เพื่อใช้ในปี 2561 ต่อไป

ไม่มี

ข้อความเดิม
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วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สมาชิกมีข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ รับไว้พิจารณา พอสรุปเป็นสังเขป ได้ดังนี้
15.1 ขอทราบความคืบหน้าของโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง และการนำ�เงินไปลงทุน
ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด จำ�นวน 350 ล้านบาท
15.2 เงินฝากประจำ� 24 เดือน หากครบกำ�หนดแล้ว ขอให้สหกรณ์ฯ ทำ�ระบบโอนฝากเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ของสมาชิกอัตโนมัตไิ ด้หรือไม่
15.3 สหกรณ์ฯ ควรจัดตั้งผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยตรวจสอบการดำ�เนินงานของสหกรณ์
15.4 ในการประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษนั้นสมาชิกมีความเห็นแตกต่าง
กันในการให้กรรมการและบริษัททำ�หน้าที่ประเมิน
15.6 ควรลดดอกเบี้ยเงินกู้สำ�หรับสมาชิกลงบ้าง เนื่องจากมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากมา
หลายครั้งแล้ว
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

		
ประธานในที่ประชุม

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ

		
ผู้บันทึกรายงาน
(ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์) การประชุม
เลขานุการ
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ประจำ�ปี 2561
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รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2561

ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 60
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 61
คณะกรรมการดำ�เนินการขอนำ�เสนอรายงานผลการดำ�เนินงานของปี 2561 โดยสังเขป ดังนี้

1. สรุปผลการด�ำเนินการประจ�ำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560
รายการ
1. จ�ำนวนสมาชิก
2. จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
3. ทุนเรือนหุ้น
4. ทุนส�ำรอง
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
6. เงินรับฝากออมทรัพย์
7. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
8. เงินรับฝากประจ�ำ
9. สินทรัพย์รวม
10. ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
10,799
10,744
55
0.51
2,455
2,404
51
2.12
8,154,467,980.00 7,580,392,690.00 574,075,290.00
7.57
1,368,157,911.13 1,187,016,260.84 181,141,650.29 15.26
478,016,339.97
421,432,617.97
56,583,722.00 13.43
373,324,180.94
360,596,978.36
12,727,202.58
3.53
19,602,026,502.23 18,995,333,070.93 606,693,431.30
3.19
6,719,330,464.03 6,635,126,831.51
84,203,632.52
1.27
41,139,094,408.64 37,304,737,259.02 3,864,162,869.27 10.36
950,422,953.22
918,909,539.78
31,513,414.33
3.43

2. การรับสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
2.1 สมาชิก
		 จำ�นวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
		 สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
		 สมาชิกลาออกะหว่างปี
		 สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี (ถอนหุ้นแล้ว)
		 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. ทุนเรือนหุ้น
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ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

10,744
374
(287)
(32)
10,799
2,455

คน
คน
คน
คน
คน
คน

7,580,392,690.00 บาท
676,280,270.00 บาท
(102,204,980.00) บาท
8,154,467,980.00 บาท
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4. เงินรับฝาก
การดำ�เนินงานในรอบปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้รับเงินฝาก
ประเภทต่างๆ ดังนี้
รายการ

เงินรับฝากออมทรัพย์ เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ เงินรับฝากประจำ�

รวม

ยอดยกมา 1 มกราคม 2561

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

บวก เงินฝากเพิ่มขึ้นระหว่างปี

1,175,682,396.55 5,503,215,504.59 6,830,659,825.84 13,509,557,726.98

หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี

(1,162,955,194)

เงินรับฝากสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธ.ค.61

373,324,180.94 19,602,026,502.23 6,719,330,464.03 26,694,681,147.20

(4,896,522,073) (6,746,456,193) (12,805,933,461)

5. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิก เป็นเงิน 6,460,141,072.88 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
15,711,500.00 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
1,882,222,387.65 บาท
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
4,527,366,489.58 บาท
รวมลูกหนี้เงินกู้-ปกติ
6,425,300,377.23 บาท
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
2,878,065.01 บาท
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
18,478,621.96 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ
34,840,695.65 บาท
		 รวมลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6,481,497,759.85 บาท
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(21,356,686.97) บาท
		 ลูกหนี้สุทธิ
6,460,141,072.88 บาท

6.เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ยอดเงินให้กู้ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 จำ�นวน 27 สหกรณ์
			
เป็นเงิน
5,715,820,000.00
ให้กู้ระหว่างปี
เป็นเงิน
9,450,000,000.00
ชำ�ระคืนระหว่างปี
เป็นเงิน (4,907,660,000.00)
คงเหลือหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 38 สหกรณ์
			
เป็นเงิน 10,258,160,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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7. เงินลงทุน

ยอดเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี		
ลงทุนครบกำ�หนด/ไถ่ถอนระหว่างปี		
คงเหลือเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
ราคาตามบัญชี
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์		
รวมเงินลงทุนมูลค่ายุติธรรม		

8. กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและสังคม
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18,681,544,264.98
3,133,343,078.66
(3,818,557,774.77)
17,996,329,568.87

บาท
บาท
บาท
บาท

652,918,970.65 บาท
(3,230,000.00) บาท
18,646,018,539.52 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ และทุน
สวัสดิการสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกให้ดีขึ้น และช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อน นอกจากนีส้ หกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ยังส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน มูลนิธิและองศ์กรสาธารณกุศลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ตามวาระ และโอกาสต่างๆ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม โดยมุง่ หวังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ใช้เงินทั้งหมด 66,293,268.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 สนับสนุนสมาชิก
		 ทุนสวัสดิการสมาชิก
- เงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
10,350,063.00 บาท
- เงินเพื่อการครองชีพ
9,582,334.00 บาท
- เงินขวัญถุง			
1,061,621.00 บาท
- สมาชิกถึงแก่กรรม
2,592,786.00 บาท
- คลอดบุตร/รับขวัญบุตร
160,500.00 บาท
- สวัสดิการโสด
264,173.00 บาท
- มงคลสมรส 		
82,000.00 บาท
- เงินวันเกิด 			
28,056,350.00 บาท
- คู่สมรสถึงแก่กรรม
818,439.00 บาท
- บิดา มารดา ถึงแก่กรรม
1,660,332.00 บาท
- บุตรธิดา (อายุไม่เกิน 18 ปี) ถึงแก่กรรม
8,044.00 บาท
- อัมพฤกษ์ หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ
725,000.00 บาท
- คนไข้ใน 			
1,302,300.00 บาท
- อุบัติเหตุ กระดูกหัก/แตก หรือบาดแผลฉกรรจ์
136,000.00 บาท
- ได้รับอุบัติเหตุ มีบาดแผลฉีกขาด ได้รับการรักษาโดยการเย็บแผล
55,000.00 บาท
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- เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ประเภทผู้ป่วยนอก
- อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
			     รวม
		
ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี
- ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม
- ทุนการศึกษาสำ�หรับสมาชิก
- เพื่อการกุศล-เงินบำ�รุงศาสนา
- เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
			     รวม

371,500.00 บาท
13,000.00 บาท
57,239,442.00 บาท
2,356,000.00
3,139,400.00
124,000.00
118,685.00
936,470.00
66,500.00
6,741,055.00

8.2 สนับสนุนสังคม
		 8.2.1 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปี 2561
- ด้านวิชาการ
550,000.00
- ด้านกิจกรรม
550,000.00
			     รวม
1,100,000.00
- สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายสำ�หรับชมรม มก.อาวุโส ปี 2561
100,000.00
- สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน /ศรีราชา / สกลนคร
300,000.00
- สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สำ�นักงาน เพื่อให้บริการ
แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
12,000.00
- สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สำ�นักงาน เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
ที่วิทยาเขตศรีราชา
12,000.00
- สนับสนุนทุนในการจัดการสัมมนาวิชาการ ปี 2561
นิสิตโครงการ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 15
10,000.00
- สนับสนุนกิจกรรม มก. วิทยาเขตกำ�แพงแสน. โครงการ “เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กพส.
มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ปี 2561 ครั้งที่ 6”
4,995.00
- สนับสนุนสำ�นักหอสมุด กพส.จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารนิสิตระหว่างสอบ
ช่วงสอบปลายภาคปี 2561
5,000.00
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์โครงการ KU Night Eat & Read เพื่อรองรับนิสิต
ในการอ่านหนังสือช่วงสอบ Final มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10,000.00
- สนับสนุนผลไม้ “โครงการวันพัฒนา มก. และปลูกต้นไม้” ประจำ�ปี 2561
ร่วมกับกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
20,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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- สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน
ครั้งที่ 12”			
2,000.00
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 ร่วมกับ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2,000.00
- สนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
2,000.00
- สนับสนุนโครงการ “เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
ครั้งที่ 7 วิทยาเขตกำ�แพงแสน”
4,995.00
- สนับสนุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เงินรางวัล งาน”ขอบคุณบุคลากร”
ประจำ�ปี 2561 เพื่อจับฉลากในวันปีใหม่
200,000.00
- สนับสนุนโครงการ “สัมมาทิฐิกองยานพาหนะอาคารและสถานที่” ร่วมกับ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
5,000.00
- สนับสนุนงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับกองคลัง สำ�นักงานอธิการบดี
5,000.00
- สนับสนุนงานขอบคุณบุคลากร ประจำ�ปี 2561 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มก.
3,000.00
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมขอบคุณบุคลากร ประจำ�ปี 2561
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
10,000.00
- สนับสนุนงานโครงการร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส ประจำ�ปี 2562
ร่วมกับคณะเกษตร กพส.
3,000.00
- สนับสนุนเงินรางวัล “โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต”
ประจำ�ปี 2561 ร่วมกับกองกิจการนิสิต มก.
5,000.00
- สนับสนุนจัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำ�ปี 2561 ร่วมกับ สนง.คณะสิ่งแวดล้อม มก. 3,000.00
- สนับสนุนจัดงานสังสรรค์ ปีใหม่ ร่วมกับ สำ�นักงาน คณะวนศาสตร์ มก.
3,000.00
- สนับสนุนงานขอบคุณบุคลากรสำ�นักบริการคอมพิวเตอร์ สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์ มก. 5,000.00
- สนับสนุนโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดเพื่อสังคม
(โครงการห้องสมุดชุมชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50,000.00
		     รวม
776,990.00
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8.2.2 โครงการทะนุบำ�รุงพระพุทธศาสนา
- ร่วมทำ�บุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2561
วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
(วงเงินจำ�นวน 250,000.00 บาท โดยมี สอ.อื่นร่วมทำ�บุญ 78,219.00 บาท)
- สนับสนุนโครงการทอดผ้าป่าการศึกษาฯ สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ
อาคารศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ให้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาส สอ.มก.
ครบรอบ 60 ปี)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

171,781.00 บาท
50,000.00 บาท

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

- ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
- ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
- ร่วมทำ�บุญกับหน่วยงานใน มก. และบริษัทอื่นๆ
		     รวม
8.2.3 โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนร่วมกับกลุ่มภาคีสหกรณ์บานเขน เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือ
ของกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน

18,000.00
18,000.00
3,000.00
260,781.00

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000.00 บาท

		
8.2.4 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชน
- สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กับชุมชนต่างๆ
10,000.00
- สนับสนุน เปิดกิจกรรมห้องสมุดชุมชนและมอบหนังสือ ให้ รร.วัดเทพอุปการาม
จ.พระนครศรีอยุธยา
50,000.00
- สนับสนุนเป็นเจ้าภาพโครงการเปิดห้องสมุดสู่ชุมชน รร.วัดหนองลุม จ.สุพรรณบุรี
5,000.00
- สนับสนุนโครงการชาวค่ายคืนถิ่น ครั้งที่ 8 รร.บ้านโนนสะอาด 2 และ
รร.บ้านป่งขาม จ.มุกดาหาร
10,000.00
- สนับสนุนโครงการ “ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 25”
ณ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส จ.สระบุรี
10,000.00
- สนับสนุนโครงการเกษตร เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. 10,000.00
- ค่าบัตรสอยดาวดอกนนทรีของพ่อ งานกาชาด ประจำ�ปี 2561
15,000.00
- สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ
35,000.00
		     รวม
145,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9. ผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ
9.1 ด้านการบริหาร
		
1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน
			 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่ในการสร้างความตระหนักถึงบทบาท
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ �ำ ทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่สหกรณ์อย่างยัง่ ยืน, กำ�หนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักของสหกรณ์ทเี่ ป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน, สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร,
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบกิจการของสหกรณ์อย่างมีความรับผิดชอบ, จัดให้มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับสมาชิก
			 1.2 กำ�หนดนโยบายการจ่ายทุนการศึกษาให้นิสิตของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มก. ให้ใช้
วิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนิสิตแทนการออกเช็ค เพื่อให้หน่วยงานสามารถจ่ายทุนถึงนิสิตโดยตรง
ลดภาระการออกเช็คและแก้ไขปัญหาเช็คไม่ได้นำ�ไปขึ้นเงิน
			 1.3 แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อศึกษาวิธีการเลือกตั้งระบบออนไลน์
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

		 1.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
			 1.5 แต่งตั้งคณะทำ�งานแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของ สอ.มก. เพื่อให้มี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะในปัจจุบัน
			 1.6 กำ�หนดให้มีการจัดทำ�ระบบสารบรรณ โดยสแกนเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
และสำ�รองข้อมูลไว้ใน google drive
			 1.7 จัดให้มีการรณรงค์ให้สมาชิกใช้บริการกู้ฉุกเฉินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เพื่อให้
สมาชิกได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการเงินกูฉ้ กุ เฉิน และได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
			 1.8 กำ�หนดให้มีการจัดทำ� e-Document ตามนโยบายลดการใช้กระดาษ โดยเริ่มจากใบ
จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ส่วนใบเสร็จรับเงินประจำ�เดือน จดหมายข่าวสารสมาชิก จะจัดทำ�ในลำ�ดับถัดไป
			 1.9 กำ�หนดให้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิธี
ปฏิบัติ
		 2. การให้ความช่วยเหลือผู้กู้ที่มีปัญหาในการชำ�ระหนี้/ผู้คํ้าประกันเงินกู้ที่เป็นหนี้เสีย
			 2.1 กำ�หนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผูก้ ทู้ มี่ ปี ญ
ั หาในการชำ�ระหนี้ ทีข่ อผ่อนผันการ
ชำ�ระหนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำ�เป็นรายกรณี เพื่อให้ผู้กู้มีกำ�ลังพอที่จะผ่อน
ชำ�ระหนีก้ บั สหกรณ์ได้ ซึง่ เป็นผลดีกบั ตัวผูก้ ทู้ ไี่ ม่ตอ้ งถูกฟ้องดำ�เนินคดีจากการขาดส่งชำ�ระหนี้ และผูค้ าํ้ ประกัน
ที่ไม่ต้องรับภาระหนี้แทน
			 2.2 สมาชิกที่กู้กับธนาคารโดยใช้บำ�เหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ไม่ต้องนำ�ภาระหนี้
ดังกล่าวมาคำ�นวณสิทธิ์ในการกู้แต่ต้องมีเงินเหลือรับตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำ�หนด
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		 3. โครงการสาธารณประโยชน์
			 3.1 จัด “โครงการวันออมแห่งชาติ” สอ.มก. ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและประโยชน์ของ
การออมเงิน และเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีนิสัยรักการออม และเห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ เพื่อความอยู่ดี
กินดีในอนาคต ชีวิตมั่นคงและมีความสุข โดยรณรงค์ให้สมาชิกเข้าใจในความสำ�คัญของการออม ส่งเสริมและ
ปลูกฝังวินัยการออม สำ�หรับสมาชิกที่มีหุ้นไม่เกิน 300,000.00 บาท ซื้อหุ้นขั้นตํ่า 1,000.00 บาทต่อครั้ง และ
สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝาก 24 เดือน ระหว่างวันที่ 24–31 ตุลาคม 2561 จะได้รับสิทธิ์จับฉลากของที่ระลึก
			 3.2 เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ภาคีบางเขน ทำ�กิจกรรม CSR โรงเรียนบ้านคลอง 30 และ
สนับสนุนเครื่องแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านคลอง 30 กิจกรรม จำ�นวน 30,000.00 บาท ซึ่ง
ประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 13 สหกรณ์ คือ สอ.กรมป่าไม้ จำ�กัด สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด สอ.กรมประมง จำ�กัด สอ.สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จำ�กัด สอ.ดาต้าวัน จำ�กัด สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด สอ.กรมขนส่งทางบก จำ�กัด สอ.กรมปศุสัตว์
จำ�กัด สอ.ข้าราชการตรวจบัญชีสหกรณ์ จำ�กัด สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำ�กัด และ
สอ.ทหารสื่อสาร จำ�กัด
			 3.3 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมห้องสมุดชุมชน ณ โรงเรียนวัดเทพอุปการาม จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยสนับสนุนเงินจำ�นวน 50,000.00 บาท

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

			 3.4 สนับสนุน “โครงการชาวค่ายคืนถิ่น” ซึ่งเป็นกิจกรรมอาสาพัฒนาของชมรมนิสิตเก่า
ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและสนามเด็กเล่น สร้าง
ห้องสมุด สร้างห้องสุขา จำ�นวน 2 แห่ง ดังนี้
				 1) โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 13)
					 อ.นิคมคำ�สร้อย จ.มุกดาหาร จำ�นวน 5,000.00 บาท
				 2) โรงเรียนบ้านป่งขาม (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 17)
					 อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร จำ�นวน 5,000.00 บาท
			 3.5 สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 27 ของโรงเรียน
หนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งชำ�รุดทรุดโทรม และทางโรงเรียนมีโครงการปรับปรุงเพื่อใช้เป็น
ห้องเรียนดนตรีสากล และดนตรีไทยและห้องเรียนลูกเสือเนตรนารี จำ�นวน 200,000.00 บาท
		 4. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
			 4.1 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำ�นวน 1,100,000.00 บาท
วิทยาเขตกำ�แพงแสนจำ�นวน 100,000.00 บาท วิทยาเขตศรีราชา จำ�นวน 100,000.00 บาท และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครจำ�นวน 100,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,400,000.00 บาท
			 4.2 ทำ�บุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำ�ปี 2561 ณ วัดศาลาปูน จ.พระนครศรีอยุธยา
จำ�นวน 250,000.00 บาท (สอ.มก. จำ�นวน 171,781.00 บาท สหกรณ์อื่นๆ ร่วมทำ�บุญ 78,219.00 บาท)
			4.3 สนับสนุนโครงการ KU Night Eat & Read ที่ มก. บางเขน ระหว่างวันที่ 7 – 16
พฤษภาคม 2561 เพื่อรองรับนิสิตอ่านหนังสือช่วงสอบ final จำ�นวน 10,000.00 บาท
			 4.4 สนับสนุนโครงการอิม่ อก อิม่ ใจ กับสำ�นักหอสมุด วิทยาเขตกำ�แพงแสน เพือ่ เลีย้ งอาหาร
และเครื่องดื่มให้แก่นิสิตช่วงสอบปลายภาค ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤษภาคม 2561
จำ�นวน 5,000.00 บาท
			 4.5 สนับสนุนโครงการพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำ�นวน
20,000.00 บาท และวิทยาเขตกำ�แพงแสน จำ�นวน 10,000.00 บาท
			4.6 สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน
ครั้งที่ 12” คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ในวัน
อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 จำ�นวน 2,000.00 บาท
			 4.7 สนับสนุนกำ�หนดจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล เนือ่ งในโอกาสครบวันครบรอบวันสถาปนา
14 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน จำ�นวน
2,000.00 บาท
			 4.8 สนับสนุนเสื้อยืดโปโลสีดำ� จำ�นวน 30 ตัว แก่ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร วิทยาเขต
กำ�แพงแสน ในการจัดประกวดแพะ “งานแพะเกษตรกำ�แพงแสน” ครั้งที่ 10 ณ อาคารจรัญจันทลักขณา
ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร
			 4.9 สนับสนุนโครงการ“เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์กำ�แพงแสน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน” เป็นเงิน
4,995.00 บาท
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		 4.10 สนับสนุนซื้อบัตรสอยดาว งานกาชาดประจำ�ปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
เสด็จพระราชกุศลบำ�รุงสภากาชาดไทย และเป็นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีแห่งการก่อตั้งสภากาชาดไทย ครบ
รอบ 125 ปี ในงานกาชาด ประจำ�ปี 2561 ณ บริเวณสวนลุมพินี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรม “ลุ้นโชคสอยดาวดอกนนทรีของพ่อ” จำ�นวน 300 ดอก ราคาดอกละ 50 บาท จำ�นวน 15,000.00
บาท
			 4.11 สนับสนุนชุมนุมนิสติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กำ�หนดจัดโครงการ “ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 25” จำ�นวน 10,000.00 บาท
			 4.12 สนับสนุนจัดงาน“ขอบคุณบุคลากร” ประจำ�ปี 2561 ซึ่งมีกิจกรรมพิธีทำ�บุญตักบาตร
บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี และงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ณ บริเวณสนามรักบี้ฟุตบอล โดย
สนับสนุนเป็นเงินรางวัลมอบให้แก่บุคลากรเพื่อจับฉลากในงาน รวมมูลค่า 200,000.00 บาท
			 4.13 สนับสนุนงาน “ขอบคุณบุคลากร/งานปีใหม่” ประจำ�ปี 2561 หลักเกณฑ์ดังนี้ ระดับ
วิทยาเขต จำ�นวน 10,000.00บาท ระดับคณะ/สำ�นัก/สถาบัน จำ�นวน 3,000.00บาท รวมเป็นเงิน 39,000.00
บาท
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		 5. เครือข่ายสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 5.1 จัด “โครงการเสวนาระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุ่มมหาวิทยาลัย” เพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกัน และหารือแนวทางดำ�เนินการเกี่ยวกับผลกระทบจากเกณฑ์กำ�กับดูแลของนายทะเบียน
สหกรณ์ และแนวทางในการบริหารสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
			 5.2 จัดให้มกี ารศึกษาดูงานด้านการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการลูกค้าทางด้านสินเชือ่
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
			 5.3 จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านความมั่นคง การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง ที่ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
			 5.4 จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
			 5.5 จัดให้มีการศึกษาดูงานในการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการด้านสินเชื่อสมาชิก ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำ�กัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
			 5.6 จัดให้การศึกษาดูงานด้านสินเชือ่ และการแก้ไขปัญหาหนีก้ บั สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
			 5.7 จัดให้การศึกษาดูงานด้านสินเชื่อและการลงทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จำ�กัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
			 5.8 จัดให้การศึกษาดูงานด้านเงินฝาก สินเชื่อ และระบบเทคโนโลยี กับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำ�กัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
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			 5.9 จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการลงทุน กับร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำ�กัด เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2561
			 5.10 เป็นเจ้าภาพจัด “โครงการสัมมนาไตรภาคี” ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำ�กัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำ�กัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และกระชับความ
สัมพันธ์
9.2 ด้านเงินกู้
		
1. อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม ปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้กำ�หนดดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ในอัตราร้อยละ 5.90 ต่อปี
		 2. สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในปี 2561 รวม 15,085 สัญญา เป็นเงินจำ�นวน
3,124,182,169.95 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
399
5,747,000.00 222
88,993,500.00 43
63,331,300.00
981 13,020,800.00 259 117,637,100.00 56
72,411,800.00
853 11,952,900.00 299 152,789,100.00 62
78,010,800.00
874 11,590,300.00 333 176,491,300.00 63
82,984,000.00
530
6,964,000.00 365 197,205,300.00 68
83,148,600.00
1,262 17,160,400.00 303 139,751,800.00 75
86,937,810.62
526
6,544,400.00 242 121,348,700.00 90 126,478,600.00
1,379 17,694,300.00 311 172,563,400.00 84 137,562,117.20
814 10,230,000.00 227 131,844,560.00 78 106,275,600.00
602
7,855,900.00 275 139,715,900.00 72
99,373,439.56
1,314 19,282,800.00 564 241,087,500.00 64
88,501,642.57
945 13,924,400.00 374 178,159,600.00 77
99,611,500.00
10,479 141,967,200.00 3,774 1,857,587,760.00 832 1,124,627,209.95

		 3. การให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อการมีที่อยู่อาศัยและเพิ่มทรัพย์สิน
		
ตามที่สหกรณ์ฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการ
ให้เงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ตลอดจนการซื้อที่ดิน
เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สินให้กับสมาชิกนั้น
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ในปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้ให้เงินกู้เพื่อการดังกล่าว รวม 267 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการให้เงินกู้
1. เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
		 1.1 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
		 1.2 ซื้อห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
3. เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย
4. เพื่อซื้อที่ดิน
		
รวม

จำ�นวน (ราย)
65
70
21
73
38
267

จำ�นวน (บาท)
99,966,000.00
122,490,000.00
24,930,600.00
99,757,000.00
53,020,000.00
400,163,600.00

4. การให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
			 สหกรณ์ ได้ปรับปรุงการให้เงินกูฉ้ กุ เฉินผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัตเิ พือ่ ให้สมาชิกได้รบั ความ
สะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ โดยได้เพิ่มรอบในการโอนเงินกู้ให้สมาชิก จากเดิมจะโอนเงินกู้วันละ 2 รอบ
เพิ่มมาเป็นโอนเงินกู้วันละหลายรอบ ซึ่งในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลง ยังมีการให้บริการเงินกู้เป็น 2 ช่อง
ทาง คือ 1) ให้บริการเงินกูท้ เี่ คาน์เตอร์บริการของสำ�นักงานสหกรณ์ และ 2) ให้บริการเงินกูผ้ า่ นระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ
		 5. การให้ความช่วยเหลือผู้คํ้าประกันเงินกู้ที่รับภาระหนี้แทนผู้กู้ที่ออกจากงาน
			 ในปี 2561 สหกรณ์ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้คํ้าประกันเงินกู้เป็นรายๆ ในกรณีที่
ต้องรับภาระหนี้แทนผู้กู้ที่ออกจากงานและไม่ชำ�ระหนี้ที่เหลือ ซึ่งจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ โดยแบ่งเป็นหลายกรณี ดังนี้
			 5.1 กรณีทผี่ คู้ าํ้ ประกันต้องการผ่อนชำ�ระหนีแ้ ทนผูก้ เู้ ป็นงวดรายเดือน สหกรณ์จะพิจารณา
ให้ขยายงวดการผ่อนชำ�ระหนี้ออกไป เพื่อให้ผู้คํ้าประกันได้รับผลกระทบในการผ่อนชำ�ระหนี้น้อยที่สุด
			 5.2 กรณีผคู้ า้ํ ประกันจะขอกูเ้ งินเพือ่ ชำ�ระหนีแ้ ทนผูก้ ทู้ อ่ี อกจากงาน สหกรณ์ได้มกี ารผ่อนผัน
การให้เงินกู้เกินสิทธิแก่ผู้คํ้าประกันเพื่อจักได้นำ�เงินชำ�ระหนี้แทนผู้กู้ที่ออกไป
6. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ขอกู้เงินเพื่อชำ�ระหนี้สวัสดิการเงินกู้ ชพค.
			 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่มีภาระหนี้สวัสดิการเงินกู้
ชพค. สหกรณ์จึงได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้สำ�หรับสมาชิกที่ต้องการกู้เงินเพื่อชำ�ระหนี้สวัสดิการ
เงินกู้ ชพค. เช่น ผ่อนผันให้มเี งินเหลือรับตา่ํ กว่าเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด หรือ ขยายระยะเวลาการชำ�ระหนีเ้ พือ่ ให้เงินเดือน
พอหัก ณ ที่จ่าย โดยการขอกู้นั้นจะต้องเป็นการกู้พิเศษที่มีหลักทรัพย์จำ�นองเป็นประกัน และจะมีการนำ�
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ชำ�ระหนี้จนกว่าจะมีเงินเหลือรับตามเกณฑ์ หรือจนกว่าหนี้จะหมดภายในอายุ 60 ปี
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9.3 ด้านการศึกษาและประชาสัมพันธ์
		
ผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ในปี 2561 มีดังนี้
		 1. ข่าว สอ.มก. รายเดือน 12 ฉบับ จัดส่งให้สมาชิกเป็นรายบุคคล สมาชิกสมทบที่แจ้งความ
ประสงค์รบั ข่าวสาร สอ.มก. สหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ งๆ เผยแพร่ขา่ วสารผ่านสือ่ ออนไลน์ ค่าใช้จา่ ย 523,700.00 บาท
		 2. ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานหน่วยงานต่างจังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี ค่าใช้จ่าย 39,932.00 บาท
หน่วยงาน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถานีวิจัยดอยปุย
โครงการพหุภาษา
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
สถานีวิจัยทับกวาง
สถานีวิจัยปากช่อง
สถานีวิจัยลพบุรี
โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ
โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน

ผู้ประสานงาน
นายจักรา ราชฤทธิ์
นายปัญญา ไพจันทร์ นายสมศักดิ์ เจริญสุข
น.ส.นิตยา พุ่มสุข
นางสุกัญญา ออมสิน
น.ส.พลอยณิศา ชูไกรพินิจ
นางรัชกร อรชุน
นางปิยนุช ศรไชย
นางขวัญฤทัย เมฆหมอก
นายอภิเชษฐ บุญเรือง
นางอำ�นวยพร ประทุมโพธิ์
น.ส.มยุฬมาศ ภวพงศ์สภุ ทั ร
น.ส.ทยาวีร์ คงทอง

		 3. โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก จำ�นวน 3 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 1,492,077.25 บาท ดังนี้
			 - ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
				 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี จังหวัดเพชรบุรี จำ�นวนผู้เข้าสัมมนา 115 คน
				
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
			 - ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
				 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ จังหวัดเพชรบุรี จำ�นวนผู้เข้าสัมมนา 83 คน
				 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
			 - ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
				 ณ โรงแรมภัทราวานา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา จำ�นวนผูเ้ ข้าสัมมนา 77 คน
				 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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		 4. โครงการปฐมนิเทศสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้ทราบบทบาท สิทธิ หน้าที่ และสวัสดิการ
ต่างๆ ที่พึงได้รับภายใต้เงื่อนไข (สมาชิกใหม่ที่ยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศจะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการวันเกิด) ใน
ปี 2561 จัดอบรมจำ�นวน 5 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 388,533.24 บาท ดังนี้
			 - ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
				 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคาร สอ.มก. 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
				 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 86 คน
				 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
			 - ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
				 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคาร สอ.มก. 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
				 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 80 คน
				 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
			 - ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
				 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคาร สอ.มก. 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
				 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 80 คน
				 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
			 - ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
				 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคาร สอ.มก. 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
				 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 54 คน
				 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
			 - ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
				 ณ ห้องปทุมมา อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
				 จังหวัดสกลนคร จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 27 คน
				 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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		 5. โครงการพบปะสมาชิกและผู้บริหาร จำ�นวน 2 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 109,464.91 บาท
			 - ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2561
				 ณ ห้องเธียร์เตอร์ หอสมุดอนุสรณ์ วิทยาเขตศรีราชา
				 จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 108 คน ค่าใช้จ่าย 47,237.00 บาท
				 ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
			 - ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กันยายน 2561
				 ณ อาคารบริหาร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
				 จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ 87 คน ค่าใช้จ่าย 62,227.91 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
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6. โครงการสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ จำ�นวน 2 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 909,627.46 บาท
		 - ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
			 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค จังหวัดเพชรบุรี จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ 91 คน
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
		 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
			 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ จังหวัดเพชรบุรี จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ 116 คน
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
7. การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
		
มอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) เงินได้รายเดือน
ไม่เกิน 22,000.00 บาท ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี ในปี 2561 จ่ายให้กบั
ผูท้ เ่ี ป็นสมาชิกมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดยมีบตุ รทีก่ �ำ ลังศึกษาอยู่ ตามจำ�นวนบุตรคนละ 2,000.00 บาท สูงสุด
ไม่เกิน 3 คน สมาชิกยืน่ เรือ่ งขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาฯ จำ�นวน 1,401 คน เป็นเงิน 2,356,000.00 บาท
8. การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี
		
จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ประจำ�ปี 2561 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำ�หนด ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับปริญญาตรี มีสมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร จำ�นวน 1,127 ราย จำ�นวน 3 ครั้ง เป็นเงิน
3,139,400.00 บาท
		 - ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
			 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
		 - ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
			 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน
		 - ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
			 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
			 ณ ห้องระพีสาคริก อาคาร 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
			 จังหวัดสกลนคร
9. การจัดสรรทุนการศึกษาสำ�หรับสมาชิก สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ จำ�นวน 16 ทุนๆ ละ
ไม่เกิน 10,000.00 บาท เป็นเงิน 118,685.00 บาท
10. มอบทุนการศึกษาสำ�หรับบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ
จำ�นวน 13 ราย เป็นเงิน 124,000.00 บาท
11. งานแสดงมุทติ าจิตแก่สมาชิกผูเ้ กษียณอายุ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล
อาคาร สอ.มก. 36 ปี
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		 สหกรณ์ฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ที่ได้รับการขยายเวลาราชการ
จำ�นวน 196 คน พร้อมกับเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเงินขวัญถุง รวมเป็นเงิน 10,118,046.00 บาท
และหุ้น สอ.มก. คนละ 50 หุ้น หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ผลิตภัณฑ์จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร เหรียญหลวงพ่อคูณ การบรรยาย “การดำ�รงชีวติ หลังวัยเกษียณ” โดย อาจารย์ไกร มาศพิมล
นักโภชนาการบำ�บัด
12. ปฏิทนิ ปีใหม่ 2562 แบบแขวน ให้กบั สมาชิก ผูม้ อี ปุ การคุณ และสหกรณ์ลกู ค้า จำ�นวน 12,000
ฉบับ เป็นเงิน 152,400.00 บาท
13. โครงการตามแผนกลยุทธ์
		 (1) โครงการลดอบาย (มุข) ขยายความมั่งคั่ง เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกออมเงินในรูปแบบ
ต่างๆ การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน สมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน 25 ราย จำ�นวน 2 ครัง้ เป็นเงิน 71,869.00
บาท
		 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
				 - บรรยายเรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคล วิทยากร ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
				 - เสวนา การลดอบาย (มุข) ขยายความมั่งคั่ง
					 ผู้ร่วมเสวนา นายดนัย หงษ์ทอง และ ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อ่วมทอง
					 ดำ�เนินรายการโดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
		 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561
				 - บรรยายและฝึกปฏิบัติ การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
					 วิทยากร นายวิทยา ขุนต่างตา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
		 (2) การจัดทำ�วิดที ศั น์แนะนำ� สอ.มก. กับบริษทั ฟรีดอม ฟอร์ม จำ�กัด วงเงิน 285,000.00 บาท
14. สวัสดิการ
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
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รายการ
สวัสดิการเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
สวัสดิการเพื่อการครองชีพ
สวัสดิการขวัญถุงกรณีเกษียณอายุ
สวัสดิการสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม-เงินช่วยทำ�บุญ
สวัสดิการช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
5.1 คู่สมรส
5.2 บิดา/มารดา
5.3 บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์)

จำ�นวน จำ�นวนเงิน
(ราย)
(บาท)
287 10,350,063.00
2,561 9,582,334.00
199 1,061,621.00
57
936,470.00
32
217
1

818,439.00
1,660,332.00
8,044.00
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ลำ�ดับ

รายการ

6
7

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย
7.1 คนไข้ใน
7.2 อัมพาต อัมพฤกษ์ ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคร้ายแรงอื่นๆ
7.3 อุบัติเหตุ กระดูกหัก หรือแตก หรือมีบาดแผลฉกรรจ์
7.4 ได้รบั อุบตั เิ หตุ มีบาดแผลฉีกขาดได้รบั การรักษาโดยการเย็บแผล
7.5 เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ประเภทผู้ป่วยนอก
สวัสดิการรับขวัญบุตร
สวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด
สวัสดิการสมรส
สวัสดิการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัย
12.1 อุทกภัย
12.2 วาตภัย
12.3 อัคคีภัย

8
9
10
11
12

จำ�นวน
(ราย)
55

จำ�นวนเงิน
(บาท)
2,592,786.00

822
145
69
48
342
106
34
56
13

1,302,300.00
725,000.00
136,000.00
55,000.00
371,000.00
160,500.00
264,173.00
82,000.00
13,000.00

1
1
3

3,000.00
1,000.00
62,500.00

9.4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
		 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จัดโครงการต่างๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในแผนงาน
ประจำ�ปี 2561 โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด 876,079.00 บาท จากงบประมาณ 1,300,000.00
บาท คงเหลือ 423,921.00 บาท ดังนี้
		 ใช้เงินจากงบประจำ� (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก) 1,000,000.00 บาท
		 1. โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
			 1.1 สมดุลชีวิต ครั้งที่ 1 ณ ธรรมธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 41 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 101,840.00 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
			 1.2 สมดุลชีวติ ครัง้ ที่ 2 ณ ธรรมธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 สมาชิก
เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 31 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 105,620.00 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
			 1.3 ธรรมสัญจร ไหว้พระ ครัง้ ที่ 1 เส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 9 มิถนุ ายน 2561
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 105 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 68,858.00 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
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			 1.4 ธรรมสัญจร ไหว้พระ ครั้งที่ 2 เส้นทางจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 11 สิงหาคม 2561 สมาชิก
เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 101 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 67,834.00 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
			 1.5 Woodland เมืองไม้แฟนตาซี จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 มีนาคม 2561 สมาชิกเข้าร่วม
โครงการ จำ�นวน 63 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 46,983.00 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
				 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 391,135.00 บาท
		 2. โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก
			 2.1 ทำ�ขนมปุยฝ้ายกล้วยนํ้าว้า และทาโกะยากิ วันที่ 21 เมษายน 2561 และทำ�อาหาร
ก๋วยเตีย๋ วหลอด และปอเปีย๊ ะทอด วันที่ 22 เมษายน 2561 ณ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สมาชิกเข้าร่วมโครงการ รวมจำ�นวน 46 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 78,490.00 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
			
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 78,490.00 บาท
		 3. โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านสุขภาพ
			 3.1 กิจกรรมมาฟิตไปด้วยกันสร้างสรรค์สุขภาพให้ยั่งยืน ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2
อาคาร สอ.มก. 36 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2561 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 32 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
46,760.00 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
				 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 46,760.00 บาท
		 4. โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านทัศนศึกษา
			 4.1 โครงการทัศนศึกษา (ต่างประเทศ) เมืองเซิ่นเจิ้น จู่ไห่ ฮ่องกง วันที่ 24-26 สิงหาคม
2561 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 35 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 76,400.00 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
			 4.2 โครงการทัศนศึกษา (ในประเทศ) ยกเลิกการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมนัง่ สมาธิ ปฏิบตั ิ
ธรรมทดแทน ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 สมาชิก
เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 68 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 112,730.00 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
				 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 189,130.00 บาท
			 ใช้เงินจากแผนกลยุทธ์ (ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนา/กลยุทธ์) 300,000.00 บาท
		 5. ดูงานชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
			 5.1 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 30 มิถุนายน
2561 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 34 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 33,924.00 บาท
				 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
			 5.2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโขลง จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 15 กรกฎาคม
2561 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 55 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 63,292.00 บาท
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				 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
			
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 97,216.00 บาท
		 6. ดูงานสถานประกอบการหรือเกษตรกรทีป่ ระสบความสำ�เร็จโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
			 6.1 ถาวรฟาร์มสเตย์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 29 กันยายน 2561 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ
จำ�นวน 93 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 73,348.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
			 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 73,348.00 บาท
9.5 ด้านการบริหารการเงิน
		
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องและดีกว่าที่ประเมินไว้เมื่อไตรมาสที่ 3
โดยได้รับแรงส่งจากภาคต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศที่ทยอยปรับดีขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีทิศทาง
ปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และภาครัฐยังคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยตํ่าอยู่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุน
อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งทำ�ให้อัตราผลตอบแทนในตลาดเงินในปี 2561 ตํ่าต่อเนื่องจากปี 2560 คณะกรรมการบริหาร
การเงินได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำ�เนินนโยบายบริหารการเงินด้วยความรอบคอบเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกทั้งผู้ฝากเงินและผู้กู้ โดยให้ความสำ�คัญกับการปรับตัว
ให้สามารถแข่งขันและรักษาระดับการเติบโตของ สอ.มก. อีกทั้งเพื่อสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินและ
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราที่เป็นธรรม
		 ในปี 2561 สอ.มก. ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระดับสูงเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ฝากเงิน
โดยสามารถสรุปรายละเอียดการบริหารเงินของ สอ.มก. ได้ดังนี้
		 (1) การบริหารอัตราดอกเบี้ย สอ.มก. ยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้แก่
สมาชิกในปี 2561 โดยยังคงอัตราไว้เท่ากับเมื่อปี 2560
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

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
1.75
2.65
2.70
2.80
1.75
2.65
4.00
5.90
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(2) การบริหารการลงทุน สอ.มก. ได้น�ำ เงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา
62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มั่นคง
เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน หรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่ง
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำ�นึงถึงสัดส่วน ระยะเวลาการลงทุน
และผลตอบแทนที่เหมาะสม
(3) กองทุนส่วนบุคคล ในปี 2561 สอ.มก. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็น
ผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลทั้งสิ้นจำ�นวน 2 บลจ. เพื่อกระจายความเสี่ยงในการบริหารเงินตามหลักการลงทุน
ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินได้ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดย
ทาง บลจ. จะต้องเข้ามารายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการบริหารการเงินพิจารณาทุก 3 เดือนเป็น
อย่างน้อย เพื่อที่ทางคณะกรรมการบริหารการเงินจะได้บริหารผลตอบแทนและความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา สำ�หรับฐานะของกองทุนและผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2561 โปรดดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
		 ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานของ
กองทุนส่วนบุคคลที่ สอ.มก. ลงทุนได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ตี ามไปด้วย โดยกองทุนส่วนบุคคลทีบ่ ริหารโดย บลจ.
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) ได้คืนผลตอบแทนให้ สอ.มก. จำ�นวน 6 ครั้ง และกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย
บลจ.กสิกรไทย จำ�กัด จำ�นวน 4 ครั้ง เป็นเงินรวม 85 ล้านบาท
(4) การให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริหารการเงินได้พิจารณาและกำ�หนด
หลักเกณฑ์การให้สหกรณ์อื่นกู้ใหม่ให้ละเอียดรอบคอบขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดต่อระเบียบ
ที่นายทะเบียนกำ�หนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 ก) วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท (ถ้าเกิน 300 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการดำ�เนินการ) กรอบการให้สหกรณ์อนื่ กูย้ มื ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของนายทะเบียน
สหกรณ์
		 ข) อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน ชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน
		 ค) ระยะเวลาชำ�ระคืนไม่เกิน 60 งวดเดือน
		 ง) หลักประกันคณะกรรมการดำ�เนินการทั้งชุดคํ้าประกัน
		 จ) ลงนามในสัญญาเงินกู้และเบิกรับเงินกู้ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการ
อนุมัติ
		 จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ
1.50 ต่อปี มาตั้งแต่ต้นปีและได้ปรับเพิ่มอีกร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี เมื่อเดือนธันวาคม และอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนยังคงตํา่ ต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น คณะกรรมการบริหารการเงินจึงต้องหารายได้จากแหล่งอืน่
เพื่อมาชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปส่วนหนึ่ง โดยการให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ยืมเพิ่มขึ้น ในปี 2561 สอ.มก.
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำ�นวน 4,542.34 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
การเงินยังคงคำ�นึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้มีการควบคุมวงเงินที่ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมไว้ในสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์รวม รวมทัง้ มีการเดินทางไปพบปะเยีย่ มเยียนสหกรณ์ลกู ค้าเพือ่ รวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ยังมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินให้
สหกรณ์อื่นกู้ร้อยละ 0.25
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วันทีบ่ งั คับใช้

อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)
ไม่เกิน 24 เดือน
ไม่เกิน 60 เดือน
3.75
4.00
4.00
4.25

15 ธันวาคม 2560
1 ตุลาคม 2561
(5) การรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อน่ื จากการนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบเกีย่ วกับ
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นโดยมีผลใช้บังคับกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่
ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีใจความสำ�คัญ ดังนี้ “กรณีของผู้ฝากที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อ
รวมกับเงินกูจ้ ากผูฝ้ ากดังกล่าว (ถ้ามี) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสำ�รองของผูฝ้ าก” ทำ�ให้
คณะกรรมการบริหารการเงินต้องพิจารณาการนำ�เงินไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นด้วยความละเอียดและ
รอบคอบยิ่งขึ้น 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
6,925.00
2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
650.00 หุ้นกู้เอกชน
2.2 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
4,515.00 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
220.00
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ที่สูงกว่า
บวก 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.กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด
30.00
3.6 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด
30.00
รวมทั้งสิ้น
7,205.00
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9.6 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
		
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีได้ดำ�เนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเพื่อให้สมาชิกได้รับ
การบริการที่สะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร ซึ่งสรุปผลการดำ�เนินงานได้ดังต่อไปนี้
		 1. แก้ไขข้อจำ�กัดของระบบการออกใบเสร็จประจำ�วันใหม่ ให้สามารถออกได้วันละมากกว่า
1 ใบ ต่อ สมาชิกหนึ่งคน
		 2. ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ โดยสามารถจ่ายเงินกู้ให้
กับสมาชิกได้มากกว่า 2 รอบต่อวัน
		 3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์แม่ข่ายทดแทนเครื่องเสื่อมสภาพ
		 4. อัพเกรดระบบสำ�รองข้อมูล Double Take ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และรองรับระบบ
ปฏิบัติการ Windows Server 2016
		 5. บำ�รุงรักษาเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ โดยดำ�เนินการแก้ไขเครื่องที่ไม่ทำ�งาน ปรับ
การตั้งค่าหัวอ่านข้อมูลแม่เหล็ก และทำ�ความสะอาดทุกชิ้นส่วนของเครื่อง
		 6. ปรับปรุงระบบเก็บข้อมูลการเบิกค่าประเมินทรัพย์สินของสมาชิกและเก็บประวัติการเบิก
ค่าควบคุมงวดงานของกรรมการ
		 7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามปีงบประมาณ 2561) ซึ่งมีทั้งหมด 15 ชุด โดยติดตั้งระบบ
โปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ และโปรแกรมพืน้ ฐานต่าง ๆ ทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้งาน เปลีย่ นทดแทนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
เก่าและเครื่องชำ�รุด
		 8. จัดสายสัญญาณห้องเซิร์ฟเวอร์ สอ.มก. ทั้งวิทยาเขตบางเขน และสำ�นักงานวิทยาเขต
กำ�แพงแสน
		 9. จัดซื้อ Firewall เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้ระบบและการให้บริการ
		 10. ศึกษาดูงานธนาคารไทยพาณิชย์ฯ เกี่ยวกับการขอสินเชื่อผ่าน SCB Easy โดยใช้ระบบ IT
เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร
		 11. ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด เกี่ยวกับความมั่นคงด้านการ
ลงทุนและการบริหารความเสี่ยง โปรแกรม IT ด้านการลงทุนและการให้สินเชื่อ และการประเมินบุคคลโดย
การใช้ระบบ KPI

10. กิจกรรมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ในปี 2561 สอ.มก. ได้เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ให้กบั คณะกรรมการดำ�เนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่ โดยส่งผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดังนี้
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
หัวข้อเรื่อง
อบรม – สัมมนา
8 มกราคม 2561
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา สัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ....
18 – 19 มกราคม 2561 น.ส.อุราพร พิมพ์ทอง
แนวทางปรับโครงสร้างหนี้ให้กับ
นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิภาพ
สมาชิกสหกรณ์
19 มกราคม 2561
นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์ การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2561
31 มกราคม 2561
ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ หลักเกณฑ์ก�ำ กับความเสีย่ งด้านเครดิต
ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
เกีย่ วกับการให้สหกรณ์ นำ�เงินไปฝาก
ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
หรือลงทุน ตามมาตรา 62(7) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ ประชุมชีแ้ จงหารือแนวทางการแก้ไข
ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์
นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์
14 กุมภาพันธ์ 2561 นางปิยธิดา แย้มเกษร
เปิดตัวโครงการเงินกูพ้ เิ ศษ เพือ่ ชำ�ระ
คืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่น และเงิน
ฝากประจำ�รุ่นออมทรัพย์เพิ่มทวี
22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำ�ปี
2560
7-9 มีนาคม 2561
ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
การบริหารความเสี่ยงในการดำ�เนิน
งานสหกรณ์
19-21 มีนาคม 2561 นางเพียงพร สนธิสุทธิ์
การบริหารงานเอกสารและการเขียน
นางสาวพรพิมล เสาะด้น หนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
2 - 4 เมษายน 2561 นางปิยธิดา แย้มเกษร
การจัดทำ�งบกระแสเงินสด รุ่นที่ 3
นางสาวธัญญ์ศริน วราชุน
27 มีนาคม 2561
นางธาริณี ประนิช
ก้าวทันการตรวจสอบกิจการ
16 มีนาคม 2561
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
FinTech and Cashless Society
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
สหกรณ์และแนวทางการปรับตัวเอง
นางปิยธิดา แย้มเกษร
ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
วัน เดือน ปี

สถานที่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายชื่อผู้เข้าร่วม
หัวข้อเรื่อง
อบรม – สัมมนา
16 มีนาคม 2561
นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ FinTech and Cashless Society
สหกรณ์และแนวทางการปรับตัวเอง
ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
31 มีนาคม 2561
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
เสวนา เรื่อง เกณฑ์กำ�กับใหม่ของ
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
สหกรณ์ห้าพันล้าน
27 เมษายน 2561
ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ สัมมนาวิชาการเรื่องมาตรการและ
นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์ การสือ่ สารของรัฐ รักษาหรือทำ�ลาย
ขบวนการสหกรณ์การเงินไทย
7 - 9 พฤษภาคม 2561 นางสาวธัญญ์ศริน วราชุน การวิเคราะห์ / อ่านงบการเงินสำ�หรับ
นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์ ผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 1
17 พฤษภาคม 2561 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่าง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ....
20 พฤษภาคม 2561 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
สัมมนาการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์
ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
มาตรฐานการบริหารจัดการ สหกรณ์
ออมทรัพย์
23 - 25 พฤษภาคม 2561 นางสาวศศิภา เพชรกรรพุม การบริหารงานเอกสารและการเขียน
หนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2
24 พฤษภาคม 2561 ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
มาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์ที่
ผู้บริหารต้องรู้
5 - 7 มิถุนายน 2561 นางสาวพรชนัน สมบูรณ์สวัสดิ์ หัวหน้างานในยุคประเทศไทย 4.0
วัน เดือน ปี

8 มิถุนายน 2561
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ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
นายนิติพันธุ์ ศิริสายัณห์
8 มิถุนายน 2561
นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
นางสาวอุราพร พิมพ์ทอง
13-15 มิถุนายน 2561 นายสุรัตน์ ขุนทอง

Introduction to Fixed Income

20-22 มิถุนายน 2561 นายชาญชัย ไล้เลิศ
นางเกศินี เทียมเมือง
9 - 12 กรกฎาคม 2561 นางสาววราพร ปั้นรัตน์

การบริหารสินเชือ่ แนวทางการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่
การเงินมืออาชีพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์
เทคนิคการเป็นพิธีกร

สถานที่
ประเทศญีป่ นุ่ โอกินาวา
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย
สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

วัน เดือน ปี
18 กรกฏาคม 7 กันยายน 2561

รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – สัมมนา

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

ผูบ้ ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
รุ่นที่ 7
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
และประเทศญี่ ปุ่ น
(ฮอกไกโด)
14 - 16 สิงหาคม 2561 นายวิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ โครงการอบรมหลักสูตร ผูต้ รวจสอบ เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก
กิจการสหกรณ์ขั้นกลาง
ชสอ. กรุงเทพมหานคร
พืน้ ที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์
สื่อสารทหาร จำ�กัด
17-19 สิงหาคม 2561 ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
สัมมนา “กฎหมายแรงงานกับเงิน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
ชดเชยตามกฎหมายใหม่มผี ลกระทบ เชียงใหม่ ชมรมผูจ้ ดั การ
ต่อสหกรณ์หรือไม่”
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
30 สิงหาคม 2561
นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์ โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ให้กับสมาชิก
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
30 สิงหาคม 2561
นางจริยา อยู่ขวัญ
โครงการอบรมทางไกล (Conference) สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอด
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย เทคโนโลยีการสหกรณ์
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
การป้องกันและปราบปรามการ กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำ�ลายล้างสูง
10-14 กันยายน 2561 นางสาวอุราพร พิมพ์ทอง หลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
25 กันยายน 2561
ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
สัมมนาเรื่อง แนวทางการสอบบัญชี สำ�นักมาตรฐานการบัญชี
สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี ภาค และการสอบบัญชี
เอกชน ปี 2562
4-11 ตุลาคม 2561
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์ สาธารณรัฐเกาหลี ชุมนุม
ไทย-เกาหลี ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
6-7 ตุลาคม 2561
นายชาญชัย ไล้เลิศ
โครงการสัมมนาผู้บริหารกับการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริหารสหกรณ์ในยุค 4.0 เพื่อความ เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก
มั่นคง ยั่งยืน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ภาคใต้
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายชื่อผู้เข้าร่วม
หัวข้อเรื่อง
อบรม – สัมมนา
18 ตุลาคม 2561
ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในภาวะวิกฤต
18-19 ตุลาคม 2561 นางจริยา อยู่ขวัญ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความ
เสีย่ งและการควบคุมในของสหกรณ์
ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2
2-4 พฤศจิกายน 2561 นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์ สัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2561
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
วัน เดือน ปี

16-18 พฤศจิกายน 2561 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นายชาญชัย ไล้เลิศ
29 พย - 4 ธค.2561

นางอรพรรณ โสภณธนะสิริ โครงการสัมมนา ทิศทางการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์

1 -2 ธันวาคม 2561

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

19 ธันวาคม 2561

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นายชาญชัย ไล้เลิศ
13-14 ธันวาคม 2561 นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
นางเกศินี เทียมเมือง
15 - 16 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
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สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจำ�ปี
2561 ทะลุมิติ ฝ่าวิกฤตสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย

โครงการเสวนา แนวทางแก้ไขปัญหา
หนี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว และการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์
เสาวนาทิศทางการเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินของขบวนการสหกรณ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหาร
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
อบรมหลักสูตรสหกรณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ ชสอ.

สถานที่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน่ กทม. สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จำ�กัด
โรงแรมดวงตะวั น
จ.เชียงใหม่ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จำ�กัด
ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน (คุนหมิง
ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะ
มังกรหยก)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง
สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์
เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก
ชสอ. กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
โรงแรมกระบี่ ร อยั ล
อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่
เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก
ชสอ. ภาคใต้

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเยี่ยมชมกิจการ

		 สหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก การให้สินเชื่อ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดังนี้
วัน เดือน ปี
8 มกราคม 2561
23 มีนาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561
8 มิถุนายน 2561
12 มิถุนายน 2561
4 กรกฎาคม 2561
10 กรกฎาคม 2561
24 กรกฎาคม 2561
4 ตุลาคม 2561

รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน
สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
(Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�กัด (สอ.มช.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำ�กัด
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำ�กัด
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รายการ

ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
1 นายประมวล แก้วประดับ
2 นางนภาศรี ไวศยะนันท์
3 น.ส.พัชรพร มุ่งมาตร
4 นายประสบผล โสภาค
5 นายพิศณุ เพ็ชอินทร์
6 นายหลวิชัย ทับกลาง
7 นายอนุชา ปลีงาม
8 น.ส.ศุจิรดา บัวทอง
9 น.ส.วิษณี เคารพ
10 น.ส.อรทัย หนูกลาง
11 น.ส.พูนสุข แป้นอ้อย
12 น.ส.กัญทิมา คล้ายหนองลี
13 น.ส.วนิดา เผือกจิตร

ลำ�ดับ

200,232.92
1,498,646.02
263,175.08
34,708.66
86,692.97
156,662.72
61,963.19
513,320.79
224,776.88
165,539.88
1,786,827.71
161,872.82
490,986.95

ยกมา

บาท

100 200,232.92
100 1,498,646.02
100 263,175.08
100 34,708.66
100 86,692.97
100 156,662.72
100 61,963.19
100 513,320.79
100 224,776.88
100 165,539.88
100 1,786,827.71
100 161,872.82
100 490,986.95

ร้อยละ

ยอดยกมา 31 ธันวาคม 2560
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(200,232.92)
(1,498,646.02)
0.00
0.00
(12,518.73)
0.00
(10,364.59)
(118,165.94)
(164,643.00)
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
263,175.08
34,708.66
74,174.24
156,662.72
51,598.60
395,154.85
60,133.88
165,539.88
1,786,827.71
161,872.82
490,986.95

0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.00
0.00
263,175.08
34,708.66
74,174.24
156,662.72
51,598.60
395,154.85
60,133.88
165,539.88
1,786,827.71
161,872.82
490,986.95

หนี้
ยอดยกไป 31 ธันวาคม 2561
หนี้ ดำ�เนิน
รับชำ�ระหนี้ หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่ม/ลด คดี
ระหว่างปี
ระหว่างปี ระหว่าง
ยกไป ร้อยละ บาท
ปี

รายชื่อสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ถูกด�ำเนินคดีและได้รับช�ำระหนี้ประจ�ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ชำ�ระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
ตัดหนี้สูญตามมติที่ประชุมใหญ่ ปี 2560
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างผ่อนชำ�ระหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างรอรับเงินค่าขายทอดตลาด

ผลการดำ�เนินคดี

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายการ

น.ส.ธัญรัศมิ์ คงสิพัฒิ
นายอำ�นาจ อำ�เบา
นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
นางสาวิตรี แฉ่งประเสริฐ
น.ส.สรกนก ประเสริฐธรรม
ว่าที่ ร.ต.มุขดา พลสงคราม
น.ส.ปุญชรัศมิ์ (ปวียภ์ ทั ร์) เยาวพันธ์
นายสุนทร แนวบุตร
นายเอกรินทร์ ชวดเมืองปัก
น.ส.สุวรรณา แสงทอง
น.ส.พรสวรรค์ วรยศ
น.ส.อรพิน ศรีสวัสดิ์
นายประกอบ มณีวงศ์
น.ส.ขนิษฐา ธรรมจง

ลำ�ดับ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

900,164.04
904,490.21
631,573.05
558,905.15
238,117.12
44,239.30
1,734,875.83
291,886.09
191,865.20
1,121,105.55
430,235.21
451,813.74
444,535.00
143,884.02
667,526.43

ยกมา

บาท

หนี้
เพิ่ม/ลด
ระหว่างปี

100 900,164.04
0.00
100 904,490.21
0.00
100 641,428.28 9,855.23
100 568,102.26 (4,000.00)
100 238,117.12
0.00
100 44,239.30
0.00
100 1,734,875.83 (117,947.12)
100 291,886.09 (20,320.98)
100 191,865.20
0.00
100 1,121,105.55
0.00
100 430,235.21
0.00
100 451,813.74
0.00
100 444,535.00 (19,546.65)
20 28,776.80
0.00
20 133,505.29 199,559.47

ร้อยละ

ยอดยกมา 31 ธันวาคม 2560
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้
ดำ�เนิน
คดี
ระหว่าง
ปี
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(20,888.85)
(1,000.00)
(67,040.56)
(12,092.25)
0.00
0.00
0.00
0.00
(15,000.00)
(143,884.02)
(840.68)

900,164.04
904,490.21
641,428.28
554,905.15
217,228.27
43,239.30
1,549,888.15
259,472.86
191,865.20
1,121,105.55
430,235.21
451,813.74
409,988.35
0.00
866,245.22

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100

900,164.04
904,490.21
641,428.28
554,905.15
217,228.27
43,239.30
1,549,888.15
259,472.86
191,865.20
1,121,105.55
430,235.21
451,813.74
409,988.35
0.00
866,245.22

ยอดยกไป 31 ธันวาคม 2561
รับชำ�ระหนี้ หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ระหว่างปี
ยกไป ร้อยละ บาท
อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างรอรับเงินค่าขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างรับเงินค่าขายทอดตลาด
อยูร่ ะหว่างชำ�ระหนีต้ ามสัญญาประนอมหนี้
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยูร่ ะหว่างชำ�ระหนีต้ ามสัญญาประนอมหนี้
อยูร่ ะหว่างชำ�ระหนีต้ ามสัญญาประนอมหนี้
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
ชำ�ระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
อยูร่ ะหว่างชำ�ระหนีต้ ามสัญญาประนอมหนี้

ผลการดำ�เนินคดี

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
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รายการ

1
2
3
4
5
6

29
30
31
32

นายโปรยชัย กล้าขยัน
นางนงคราญ คงคาศรี
นายสมพล นาคเมือง
นายสถิตย์ หลงพิมาย
รวมลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
นายสมพล นาคเมือง
นายอังคาร วันทา
นายคงสิน ไพรพฤกษ์
น.ส.ธัญชนก ว่องดี
นางบุญเลี้ยง อินทรสิทธิ์
นายทรงยศ เพียเทพ
รวมลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี

28 น.ส.พวงสร้อย สุขสมบูรณ์

ลำ�ดับ

20
20
20
0
0

548,926.45
3,218,544.01
1,078,141.62
0.00
0.00
19,311,110.15
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0.00

20

ร้อยละ

64,875.54

ยกมา

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

167,823.03
477,964.51
580,198.46
365,240.91
798,065.56
488,772.54
2,878,065.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

167,823.03
477,964.51
580,198.46
365,240.91
798,065.56
488,772.54
2,878,065.01

100
100
100
100
100
100

167,823.03
477,964.51
580,198.46
365,240.91
798,065.56
488,772.54
2,878,065.01

อยู่ระหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
อยู่ระหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
อยู่ระหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
อยู่ระหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
อยู่ระหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
อยู่ระหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล

หนี้
ยอดยกไป 31 ธันวาคม 2561
หนี้ ดำ�เนิน
รับชำ�ระหนี้ หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่ม/ลด คดี
ผลการดำ�เนินคดี
ระหว่างปี
บาท ระหว่างปี ระหว่าง
ยกไป ร้อยละ บาท
ปี
12,975.11
0.00
0.00 (18,000.00) 46,875.54 0
0.00 อยู่ระหว่างผู้คํ้าประกันผ่อนชำ�ระหนี้ตาม
คำ�ขอประนอมหนี้
109,785.29 61,810.62
0.00
0.00 610,737.07 100 610,737.07 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
643,708.80 413,739.56
0.00 (32,365.20) 3,599,918.37 100 3,599,918.37 อยูร่ ะหว่างชำ�ระหนีต้ ามสัญญาประนอมหนี้
215,628.32 73,549.94
0.00
0.00 1,151,691.56 100 1,151,691.56 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
0.00
0.00 543,312.77
0.00 543,312.77 100 543,312.77 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
0.00
0.00 390,057.27
0.00 390,057.27 100 390,057.27 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
14,752,644.03 596,700.07 933,370.04 (2,315,682.76) 18,478,621.96
18,478,621.96

ยอดยกมา 31 ธันวาคม 2560
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายการ
ยกมา

ร้อยละ

บาท

หนี้
ยอดยกไป 31 ธันวาคม 2561
หนี้ ดำ�เนิน
รับชำ�ระหนี้ หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่ม/ลด คดี
ระหว่างปี
ระหว่างปี ระหว่าง
ยกไป ร้อยละ บาท
ปี
ผลการดำ�เนินคดี

ลูกหนี้อื่น
1 น.ส.รัตนา เสาวรส
40,537.71 20
8,107.54
0.00
0.00 (16,000.00) 24,537.71 0
0.00 ชำ�ระหนี้เป็นปกติแล้ว
รวมลูกหนี้อื่น
40,537.71
8,107.54
0.00
0.00 (16,000.00) 24,537.71
0.00
รวมทั้งสิ้น
19,351,647.86
14,760,751.57 596,700.07 3,811,435.05 (2,331,682.76) 21,381,224.68
21,356,686.97
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
1 สหกรณ์เคหเกษตรและสหกรณ์ 42,415,689.58 100 42,415,689.58
0.00
0.00
0.00 42,415,689.58 100 42,415,689.58 อยูร่ ะหว่างรอรับการเฉลีย่ ทรัพย์จากกอง
จำ�กัด
ล้มละลาย
ศาลพิพากษาให้ล้มละลายและจะขอตัดบัญชีหนี้สูญ ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 (จ) คือ ลูกหนี้ถูกคำ�พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มี
การแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว
เงินฝากสหกรณ์อื่น
1 สหกรณ์การเกษตรสามผง จำ�กัด 4,085,641.09 100 4,085,641.09
0.00
0.00 (35,000.00) 4,050,641.09 100 4,050,641.09 อยูร่ ะหว่างชำ�ระหนีต้ ามสัญญาประนอมหนี้
รวมทั้งสิ้น
65,852,978.53
61,262,082.24 596,700.07 3,811,435.05 (2,366,682.76) 67,847,555.35
67,823,017.64
สมาชิก สหกรณ์เคหเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรสามผง
รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 ธันวาคม 2560
14,760,751.57
42,415,689.58
4,085,641.09
61,262,082.24 บาท
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
6,595,935.40
(35,000.00)
6,560,935.40 บาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 ธันวาคม 2561
21,356,686.97
42,415,689.58
4,050,641.09
67,823,017.64 บาท

ลำ�ดับ

ยอดยกมา 31 ธันวาคม 2560
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
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โครงการพิเศษ
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่ ปี 2543 มีโครงการที่สนับสนุน รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้น 4,553.14 ล้านบาท ซึ่งได้
ดำ�เนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีโครงการต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการชำ�ระคืนตาม
ข้อตกลง ดังนี้
1) บางเขน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 24 โครงการ ชำ�ระคืนหมดแล้ว 7 โครงการ อยู่ระหว่างการชำ�ระคืน
17 โครงการ ประกอบด้วย
		 - โครงการก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 16 โครงการ มูลค่า 2,100.23 ล้านบาท
		 - โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคาร จำ�นวน 8 โครงการ มูลค่า 230.32 ล้านบาท
2) วิทยาเขตกำ�แพงแสน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ชำ�ระคืนหมดแล้ว 5 โครงการ อยู่ระหว่างการ
ชำ�ระคืน 12 โครงการ ประกอบด้วย
		 - โครงการก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 8 โครงการ มูลค่า 1,464.08 ล้านบาท
		 - โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคาร จำ�นวน 9 โครงการ มูลค่า 55.57 ล้านบาท
3) วิทยาเขตศรีราชา มีจำ�นวนทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยทั้ง 3 โครงการชำ�ระคืนหมดแล้ว ประกอบด้วย
		 - โครงการการก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 3 โครงการ มูลค่า 381.22 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 2 โครงการ มูลค่า 146.39 ล้านบาท
		 - โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคาร จำ�นวน 1 โครงการ มูลค่า 15.31 ล้านบาท
ยังคงเหลือเงินที่อยู่ในระหว่างการชำ�ระคืนรวมทุกโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,431.72 ล้านบาท
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ความคืบหน้าการขายที่ดินพร้อมอาคารโครงการสวนเกษตร
จังหวัดระยอง
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 อนุมัติหลักการให้ขาย
อาคารพร้อมที่ดินโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง และขอให้ตั้งคณะทำ�งานโดยมีผู้แทนของสมาชิกด้วย
คณะกรรมการดำ�เนินการในวาระประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 จึงมีมติแต่งตั้ง
คณะทำ�งานขายที่ดินพร้อมอาคารโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง โดยมีผู้แทนของสมาชิกร่วมเป็น
คณะทำ�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�งานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ (เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ฯ)
คณะทำ�งานฯ ได้หารือร่วมกันในการประชุมของคณะทำ�งานฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เพื่อกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
ของโครงการจึงเห็นว่าควรให้บริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าประเมิน
ราคา เพื่อประกอบการพิจารณากำ�หนดราคาขายต่อไป
นอกจากนี้ คณะทำ�งานฯ ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพปัจจุบันของที่ดินและอาคารที่จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560
ในการประชุมของคณะทำ�งานฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้
ว่าจ้างบริษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นบริษัทที่ขึ้นบัญชีกับสหกรณ์ฯ เป็นผู้ประเมิน สำ�หรับ
มูลค่าที่บริษัทฯ ประเมินราคาทรัพย์สินได้ประเมินที่ดินพร้อมอาคารโครงการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
1. ราคาประเมินทีด่ นิ 3 แปลง ไม่ตดิ กัน เนือ้ ทีร่ วม 16 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา มูลค่าทัง้ สิน้ 5,591,400.00
บาท ประกอบด้วย
		 1.1 ที่ดินเปล่า จำ�นวน 1 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 59 ตารางวา มูลค่า 4,459,000.00 บาท
		 1.2 ที่ดินเปล่าและเป็นบ่อนํ้าบางส่วน จำ�นวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
			 มูลค่า 1,132,400.00 บาท
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2. ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าทั้งสิ้น 3,516,300.00 บาท ประกอบด้วย
		 2.1 บ้านพักอาศัย 2 ชัน้ จำ�นวน 3 หลัง มูลค่า 3,139,200.00 บาท (รวมพื้นทีร่ ะเบียงและเฉลียง)
		 2.2 อาคารโรงอาหาร จำ�นวน 1 หลัง มูลค่า 377,100.00 บาท
		 มูลค่าที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ้น 9,107,700.00 บาท
คณะทำ�งานฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณากำ�หนดราคา
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง ในราคาไม่ตํ่ากว่า 12,000,000.00 บาท
(สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยให้ผู้ซื้อชำ�ระค่าใช้จ่ายในการขายทั้งหมด และกำ�หนดระยะเวลาขายถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผู้สนใจซื้อโดยติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 3 ราย ประกอบการพิจารณา ดังนี้
รายที่ 1 เป็นเกษตรกรชาวจังหวัดระยอง
		 รายที่ 2 ติดต่อขอซื้อเฉพาะแปลงที่เป็นที่ตั้งของอาคารและสิ่งปลูกสร้างของสหกรณ์
		 รายที่ 3 สนใจเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งโครงการ เพื่อทำ�โครงการหมู่บ้านผู้สูงอายุ
				 ชาวญี่ปุ่นมาอาศัยไว้สำ�หรับพักผ่อน โดยจะปรับภูมิทัศน์และอาคาร 3 หลังเอง
		 นอกจากนี้ คณะทำ�งานฯ ยังมีข้อเสนอแนะดังนี้
		 1. นายทองหล่อ เอี่ยมสำ�อางค์ (ผู้แทนสมาชิก) เสนอแนะว่า ควรแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ ที่มีที่ดิน
ในโครงการทราบว่าสหกรณ์จะขายที่ดิน
		 2. นางสมศรี ภัทรธรรม (ผู้แทนสมาชิก) เสนอแนะว่า หากไม่ขาย ปล่อยที่ดินไว้ก็จะเป็นที่ดิน
รกร้าง ไม่มีการพัฒนา หากขายและผู้ซื้อนำ�ไปพัฒนา ก็น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินรอบข้าง
		 3. นางสมเพียร เกษมทรัพย์ (ผู้แทนสมาชิก) เสนอแนะว่า เนื่องจากโครงการสวนเกษตร จังหวัด
ระยอง ก่อตัง้ โครงการโดยสหกรณ์ ซึง่ ปัจจุบนั ยังคงมีสมาชิกของสหกรณ์เป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ อยูห่ ลายแปลง
การจะขายที่ดินโดยไม่สนใจสมาชิกที่ยังคงถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่เป็นการไม่สมควร ประกอบกับสหกรณ์ได้
ที่ดินทั้ง 3 แปลง มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงไม่เห็นชอบให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการดังกล่าว ส่วน
บ้านพักที่ชำ�รุดทรุดโทรมเห็นควรให้ซ่อมแซมเท่าที่จำ�เป็นเพื่อไม่ให้บ้านพักเสียหายไปมากกว่านี้ ซึ่งสหกรณ์
มีศักยภาพพอที่จะสามารถบำ�รุงรักษาได้
		 คณะทำ�งานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรชัย แก้ววิลัย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ติดตามความคืบหน้า
ของผู้สนใจซื้อทั้ง 3 ราย ปรากฏว่าทั้ง 3 ราย ตัดสินใจไม่ซื้อที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว
		 อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังคงประกาศขายที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวต่อไป ตลอดปี 2561 แต่
ไม่มีผู้สนใจ
		 ต่อมา คณะกรรมการดำ�เนินการในการประชุม ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
มีมติให้ไปสำ�รวจโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 จากการสำ�รวจพบว่า สภาพ
อาคารบ้านพักทรุดโทรมมากขึ้น บริเวณโดยรอบต้นไม้และหญ้าขึ้นรก จำ�เป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมเพื่อ
ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ภายในบ้านพัก
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี พ.ศ.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ได้เลือกตั้ง นางธาริณี ประนิช, นายวิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ และ
นางสุวาพร ชื่นอารมณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สำ�หรับปีการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น
คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ทำ�การตรวจสอบ เสนอแนะ พร้อมติดตามการปรับปรุงแก้ไข และเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนินการเป็นประจำ�ทุกเดือน ผลการตรวจสอบประจำ�ปี พ.ศ.2561
สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพือ่ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และ
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี พ.ศ. 2560
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการดำ�เนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม
เอกสารหนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2560 วาระที่ 7
2. ตรวจสอบการดำ�เนินงานตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามเอกสารหลักฐาน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำ�หนดของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด
5. ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
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1. ด้านการบริหารทั่วไป
		
1.1 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
			 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีการจัดโครงสร้างองค์กร และ
โครงสร้างฝ่ายจัดการ พ.ศ.2561 สอดคล้องเหมาะสม ตามโครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีการกำ�หนด
หน้าทีภ่ าระงานของแต่ละตำ�แหน่งไว้ชดั เจน มีการส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในภาระหน้าที่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการปฏิบัติงาน
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		 1.2 งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2561
			 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้ดำ�เนินการเบิกจ่าย งบประมาณ
รายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ การเบิกจ่ายมีเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนและการจัดหาครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ครบถ้วน
		 1.3 การให้บริการด้านสินเชื่อสมาชิก
			 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีการควบคุมภายในด้านสินเชือ่ สมาชิก
มีการตรวจสอบควบคุมการจ่ายสินเชือ่ มีการจัดทำ�ทะเบียนคุมหลักทรัพย์คาํ้ ประกัน และจัดเก็บในห้องมัน่ คง
กรณีสมาชิกเกษียณอายุ มีการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายเวลาชำ�ระหนี้ และหรือลดวงเงินงวดชำ�ระหนี้ เพื่อ
เป็นการช่วยลดภาระการชำ�ระหนี้แก่สมาชิกและป้องกันความเสี่ยง อันอาจจะเกิดขึ้นได้
		 1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ปฏิบตั ติ ามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการควบคุมการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2555 มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในของระบบงาน ระบบทะเบียนสมาชิกและหุน้ ระบบเงินกู้ ระบบ
เงินฝาก ระบบบัญชี และระบบการออกใบเสร็จรับเงิน มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไร้สาย มีการประสานความร่วมมือ กับสำ�นักบริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยให้คำ�แนะนำ�และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2. ด้านการเงิน/การบัญชี
		 2.1 ด้านการเงิน
			 2.1.1 การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำ�กัด เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ข้อ11 วรรค 2 ให้สหกรณ์บางเขนเก็บเงินสด
ได้ไม่เกินวันละ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และสหกรณ์ฯ วิทยาเขตกำ�แพงแสนเก็บเงินสดได้ไม่เกิน
วันละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเปิดห้องมั่นคง การเปิดตู้นิรภัย และการกำ�หนดผู้ทำ�หน้าที่แทน พ.ศ.2559
			 2.1.2 การตรวจนับเงินสด เงินสดคงเหลือประจำ�วัน ผูต้ รวจสอบได้เปิดการตรวจสอบประจำ�ปี
ด้วยการเข้าตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำ�วันของสหกรณ์บางเขน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่ามีเงินสด
คงเหลือ มากกว่า รายงานเงินสดคงเหลือประจำ�วันตามบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบได้จัดทำ�รายงาน
ต่อผู้จัดการ และจากการตรวจติดตามพบว่าเป็นการลงข้อมูลซํ้าในระบบของฝ่ายสินเชื่อ จึงมีการแก้ไขและ
ได้มีการเพิ่มรายงานในระบบของสินเชื่อเพื่อการยืนยันยอดเงินคงเหลือประจำ�วันได้ถูกต้องตรงกัน
				 การตรวจนับเงินสดย่อย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีการ
กำ�หนดวงเงินเงินสดย่อยไว้ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมืน่ บาทถ้วน) ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษา และการเบิกจ่ายเงินสดย่อย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 จาก
การตรวจนับเงินสดย่อย และใบสำ�คัญจ่ายมีวงเงินเกินกว่าที่กำ�หนด เนื่องจากเป็นการจ่ายขาดและเกินตาม
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เอกสารใบสำ�คัญจ่ายในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีการจัดทำ�รายงานการจ่ายเงินสดย่อยในลักษณะบันทึก
ช่วยจำ� แทนการทำ�ทะเบียนคุมเงินสดย่อย
				 ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แนะนำ�การจัดทำ�ทะเบียนคุมเงินสดย่อย อย่างน้อยควรมี
รายการตามตาราง ดังนี้
ทะเบียนคุมเงินสดย่อย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ว/ด/ป

รายการ
จำ�นวนเงิน
ลงชื่อ
เลขที่ใบ
เลขที่ใบ
สำ�คัญ รับจาก/จ่ายให้ รายละเอียด เสร็จ รับสุทธิ จ่าย คงเหลือ ผู้เบิก ผูร้ ักษา
สุทธิ
เงินสดย่อย

2.1.3 การยืมเงินทดรองจ่ายของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในช่วงต้นปี 2561 ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ยกเลิกไปเมื่อ 1 มกราคม
2560 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั ฯลฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ซึง่ อยูร่ ะหว่างยกร่างระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ� นายทะเบียนสหกรณ์ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบกิจการ จึงตรวจสอบ
ภายใต้การถือปฏิบตั ติ ามระเบียบเดิมไปพลางก่อน แต่อย่างไรก็ตามได้เสนอแนะให้เร่งรัดการกำ�หนดหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายและการเบิกจ่ายตามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้ถูกต้อง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในที่ดี
		 2.1.4 การรับฝากเงินจากสมาชิกและจากสหกรณ์อน่ื ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เรื่องการรับฝากเงิน ข้อ 27, 28 และ 29 ครบถ้วน ณ วันที่ 30 เมษายน
2561 มียอดเงินรับฝากทั้งหมด 26,237 ล้านบาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท) เป็นเงินฝาก
จากสมาชิก จำ�นวนเงิน 12,077 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 46 ที่เหลือ
จำ�นวน 14,160 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) เป็นเงินฝากของสมาชิกสมทบคิดเป็น
ร้อยละ 54
				 จากข้อมูลข้างต้น เงินรับฝากร้อยละ 54 เป็นของสมาชิกสมทบ จึงมีผลต่อค่าใช้จ่าย
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยจ่าย
ผูต้ รวจสอบกิจการได้แนะนำ�ให้มกี ารวางแผนการรับสมาชิกสมทบให้เหมาะสม เพือ่ ช่วยให้อตั ราส่วนความเสีย่ ง
ด้านเครดิตลดลง
			 2.1.5 การลงทุนเป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 (มาตรา
62) และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีการเก็บเอกสารการลงทุนไว้ในห้องมั่นคง และบริษัทหลักทรัพย์ (บริษัทหลักทรัพย์
เคจีไอ จำ�กัด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด)
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และมีทะเบียนคุมเอกสารการลงทุนทีเ่ ก็บไว้ในห้องมัน่ คง เป็นไฟล์ Excel เรียงตามวันครบกำ�หนดของเอกสาร
การลงทุน ผู้ตรวจสอบกิจการได้แนะนำ�ให้ จัดทำ�ทะเบียนควบคุมเอกสารการลงทุนโดยแยกประเภทตามที่
กำ�หนดใน พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 และตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เพื่อการตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้อง และควรมีการตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอ
2.2 ด้านการบัญชี
		2.2.1 มีการจัดทำ�บัญชีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560
และคำ�แนะนำ�นายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
			 2.2.2 เอกสารประกอบการลงบัญชีของฝ่ายบัญชี เพียงพอในการใช้เป็นหลักฐานทางบัญชี
ผ่านการตรวจสอบจากผู้มีอำ�นาจอนุมัติ
			 2.2.3 ฝ่ายจัดการ ได้จดั ทำ�รายงานสถานภาพทางการเงิน ผลการดำ�เนินการพร้อมวิเคราะห์ผล
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มีการเปรียบเทียบกับรายงานปีกอ่ นในงวดเดือนเดียวกัน ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการรับทราบทุกเดือนตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
			 2.2.4 บัญชีสนิ ทรัพย์แทนการชำ�ระหนีร้ อจำ�หน่าย ตามเอกสารรายงานกิจการประปี 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หน้า 103) ปรากฏ
รายการสินทรัพย์แทนการชำ�ระหนี้รอจำ�หน่ายจำ�นวน 21,651,878.34 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) ซึ่งประกอบด้วยค่าที่ดิน จำ�นวน21,076,675.00 บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายดำ�เนินการ จำ�นวน 575,203.34 บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสามบาทสามสิบสี่สตางค์)
		 ผู้ตรวจสอบกิจการจึงได้แนะนำ� ให้เปลี่ยนชื่อบัญชีเป็นบัญชีที่ดินแทนการชำ�ระหนี้รอ
จำ�หน่าย ตามคำ�แนะนำ�นายทะเบียนสหกรณ์ เรือ่ งวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีทเี่ กีย่ วกับทีด่ นิ พ.ศ.2547 และปรับปรุง
ค่าใช้จ่าย 575,203.34 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสามบาทสามสิบสี่สตางค์) ออกจากบัญชีที่ดิน
แทนการชำ�ระหนี้รอจำ�หน่าย และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ทันที ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 21.2 (2) และ คำ�แนะนำ�นายทะเบียน เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยว
กับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ พ.ศ.2547 ในส่วนของที่ดินที่ได้รับแทนการชำ�ระหนี้ เมื่อสิ้นปีบัญชี ให้มีการตรวจ
นับที่ดิน แทนการชำ�ระหนี้พร้อมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ.2560 ข้อ 20.2
3. ด้านกฎหมายธุรกิจ – สหกรณ์
		 เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของนายทะเบียนสหกรณ์ และ
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 นัน้ เพือ่ ให้การดำ�เนินการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ป้องกันความเสี่ยง และก่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการได้แนะนำ�ให้เร่งดำ�เนินการปรับปรุง
แก้ไขระเบียบต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การติดตามผลการดำ�เนินงาน

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2561 ได้
ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิจการ คณะกรรมการดำ�เนินการและฝ่ายจัดการ
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ได้ดำ�เนินการตามรายละเอียด ดังนี้
1. ได้มีการจัดทำ�ทะเบียนคุมเงินสดย่อย และการมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินสด
ย่อย ได้ดำ�เนินการแล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการครั้งที่ 14/2561 วันที่ 16
สิงหาคม 2561 วาระที่ 4.2
2. ได้มีการจัดทำ�ทะเบียนคุมเอกสารการลงทุน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารเงินลงทุน
จำ�นวน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและการเก็บรักษาเอกสารเงินลงทุนในสถานที่เหมาะสม
ปลอดภัย
3. ได้มกี ารปรับปรุง ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำ�เป็นต้องจ่าย ค่าใช้จ่ายในการตรวจหลักทรัพย์
ค่าเบีย้ ประชุม และค่ารับรอง พ.ศ.2561 ผ่านความเห็นชอบตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ครัง้ ที่
15/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการประกาศใช้ต่อไป
4. ได้ด�ำ เนินการโอนค่าใช้จา่ ยออกจากบัญชีทดี่ นิ แทนการชำ�ระหนีร้ อจำ�หน่าย และรับรูเ้ ป็นรายจ่าย
ของสหกรณ์จำ�นวน 575,203.34 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสามบาทสามสิบสี่สตางค์) เมื่อวันที่
28 กันยายน 2561
5. ได้มีประกาศระเบียบ สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 กันยายน 2561 และอยูร่ ะหว่างการกำ�หนดแบบเงินยืมทดรองจ่าย เพือ่ ให้ครอบคลุม
ค่าใช้จา่ ยที่จำ�เป็นต้องจ่าย ตามข้อ 8 ของระเบียบเงินยืมทดรองจ่ายดังกล่าว

บทสรุป

คณะผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปี 2561 ร่วมกันวางแผน กำ�หนด
กระบวนการตรวจสอบกิจการโดยพิจารณาเสนอรายงานประเด็นการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพร้อม
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และติดตามการแก้ไขปรับปรุง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ และในข่าว
สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เป็นประจำ�ทุกเดือน
ขอขอบคุณความไว้วางใจของมวลสมาชิกทุกท่าน และขอขอบคุณความร่วมมือที่ได้รับเป็นอย่างดี
จากคณะกรรมการดำ�เนินการ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

(นางธาริณี ประนิช)
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ประจำ�ปี 2561
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(นายวิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

(นางสุวาพร ชื่นอารมณ์)
เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

วาระที่

5

พิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปี 2561
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
						

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

						

วันที่ 14 มกราคม 2562

เรียน น.ส.สุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำ�เนินงาน
และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดำ�เนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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ข้าพเจ้ารับรองรายละเอียดเกีย่ วกับงบการเงินทีท่ า่ นตรวจสอบตามทีข่ า้ พเจ้าทราบ และคิดว่า
ควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้วคือ
		 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งหมด
		 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มรี ายการผิดปกติทเี่ กีย่ วข้องกับการกระทำ�ของคณะกรรมการดำ�เนินการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำ�คัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติ
ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำ�หนดของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแล ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจ
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เกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งควรจะได้นำ�มาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการตั้งสำ�รองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน
		 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
		 6.2 ข้อตกลงสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำ�กัดการใช้เงินกู้
		 6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มภี าระผูกพันหรือ
ข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มเี หตุการณ์ใดเกิดขึน้ หรือ
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำ�คัญ ซึง่ ต้องนำ�มาปรับปรุงงบการเงิน
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ

(ผศ.วิมล รอดเพ็ชร)
ผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ซึง่ ประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำ�ไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำ�กัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
1) เงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์มีเงินฝากสหกรณ์อื่น จำ�นวน 2,745,048,575.69
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของสินทรัพย์ทงั้ สิน้ สามารถจัดทำ�รายได้ดอกเบีย้ รับระหว่างปีให้แก่สหกรณ์ จำ�นวน
122,527,001.23 บาท ร้อยละ 6.80 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน กำ�หนดแนวการสอบ
บัญชีโดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี การคำ�นวณดอกเบี้ยพร้อมการบันทึก
เข้าบัญชี การจัดทำ�ทะเบียนคุมเงินรับฝากสหกรณ์อื่น และขอคำ�ยืนยันยอดคงเหลือเงินฝากสหกรณ์อนื่ ณ วัน
สิ้นปี ตลอดถึงนโยบายและมติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการเกี่ยวกับเงินฝากสหกรณ์อื่น
2) เงินลงทุน ณ วันสิน้ ปีบญั ชีสหกรณ์มเี งินลงทุนคงเหลือหลังปรับมูลค่าเงินลงทุน 18,646,018,539.52
บาท คิดเป็นร้อยละ 45.32 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 801,939,596.18
บาท ร้อยละ 44.49 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีจำ�นวนเงินมาก
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และจัดทำ�รายได้ให้แก่สหกรณ์เป็นจำ�นวนสูง ได้ทำ�การสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระบบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินลงทุน การดำ�เนินการด้านเงินลงทุนผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการทุก
ครั้ง เอกสารหลักฐานมีความสมบูรณ์เพียงพอถือใช้ประกอบการบันทึกบัญชี
3) เงินให้กู้
สหกรณ์ให้บริการเงินให้กู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 แยก
เป็นเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์ จำ�นวน 10,258,160,000.00 บาท เป็นเงินให้กแู้ ก่สมาชิกสามัญ จำ�นวน 6,425,300,377.23
บาท โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�นวน 2,431,717,744.66 บาท
รวมเงินให้กยู้ มื ทัง้ สิน้ 19,115,178,121.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.46 ของสินทรัพย์ทงั้ สิน้ รายได้จากดอกเบีย้
รับเงินให้กู้ จำ�นวนทั้งสิ้น 876,893,852.54 บาท ร้อยละ 48.66 บาท ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากเงินลงทุน ได้ตรวจสอบโดยการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบสารสนเทศของการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิกและสหกรณ์ สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินกู้ของสมาชิกและตรวจสอบสัญญาการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
ตรวจสอบการตัง้ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนีเ้ งินกูใ้ ห้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย การจัด
ชั้นคุณภาพลูกหนี้และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
บันทึกบัญชีและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ขอคำ�ยืนยันยอดแบบตอบกลับทุกกรณี
นอกจากลูกหนี้เงินให้กู้แล้ว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 มีลูกหนี้อื่นอันประกอบด้วย
ลูกหนีพ้ น้ สภาพสมาชิก ลูกหนีร้ ะหว่างดำ�เนินคดีและลูกหนีต้ ามคำ�พิพากษา รวมทัง้ สิน้ 102,663,713.29 บาท
ตั้งหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวนสำ�หรับลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดีและลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา ตรวจสอบระบบ
สารสนเทศและวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการนำ�ข้อมูลมาบันทึกในระบบบัญชี ตรวจสอบ
บัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้เหล่านี้เพื่อแยกออกจากบัญชีลูกหนี้ปกติ พิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้ว่าเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำ�เป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน คณะกรรมการดำ�เนินการสกรณ์รบั ผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มี
ความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
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หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและการสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้า รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวจ้อกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจ
สอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทำ�ขึน้ โดยคณะกรรมการดำ�เนิน
การสหกรณ์
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของ
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ
ทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความสามารถของสหกรณ์
ในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงินหรือถ้าเป็นการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีร่ ายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามควร
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มี
นัยสำ�คัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกำ�หนดเป็นเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล)
ผู้สอบบัญชี

69/380 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2 -3
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230
วันที่ 17 มกราคม 2562
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

110

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 17 มกราคม 2562 ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีในเรื่องที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
1. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
		 1.1 การควบคุมภายใน
			 1) การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ประกาศ คำ�สั่ง คำ�แนะนำ� แนว
ปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำ�หนดระเบียบต่างๆ
ขึ้นถือใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำ�หรับคณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ดำ�เนิน
ธุรกิจการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น รับฝากเงิน และการลงทุนในหลักทรัพย์
			 2) คณะกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์โดยรวมมีความรูค้ วามสามารถในการบริหารสหกรณ์
ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี และได้นำ�นโยบาย แผนงานและงบประมาณรายจ่ายที่ได้
รับการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีใช้ในการบริหารการดำ�เนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และอำ�นวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก สำ�หรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์มคี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านค่อนข้างดี
เพราะปฏิบัติงานมานาน
			 3) ด้านการเงิน สหกรณ์มีสาขาในการดำ�เนินธุรกิจอยู่วิทยาเขตกำ�แพงแสน สามารถจัดทำ�
คำ�ขอกู้และสัญญากู้ รับ-จ่าย เงินสดประจำ�วัน เมื่อสิ้นวันทำ�การจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอกู้เงิน
ของสมาชิกและการรับ-จ่ายเงินสดไปยังสำ�นักงานใหญ่เพื่อรวบรวมสำ�หรับประกอบการบันทึกบัญชีโดย
สำ�นักงานใหญ่เป็นผู้จัดทำ� สหกรณ์กำ�หนดระบบการควบคุมภายในสำ�หรับด้านเงินสดและกำ�หนดระเบียบ
ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินสดและการเก็บรักษาเงินสดสำ�หรับการปฏิบัติงานด้านเงินสด ทำ�การตรวจนับเงินสด
ทุกสิ้นวันทำ�การเปรียบเทียบกับรายการบัญชีประจำ�วันและเงินสดคงเหลือตามบัญชี การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบและมติคณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนด
			 4) สหกรณ์บนั ทึกบัญชีเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์และระเบียบว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์ พ.ศ.2560 การจัดทำ�บัญชีและทะเบียนต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั มีเอกสารหลักฐานสมบูรณ์เพียงพอ
ถือใช้ประกอบการบันทึกบัญชีรวมทั้งมีข้อมูลทางบัญชีเป็นประโยชน์ในการบริหารสหกรณ์ จัดทำ�บัญชีด้วย
ระบบโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ซงึ่ พัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมซึง่ บริษทั ทีจ่ ดั จ้างเลิกกิจการจึงขายลิขสิทธิ์
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ให้แก่สหกรณ์ สหกรณ์ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เองสำ�หรับดูแลและพัฒนาโปรแกรมทุกระบบงาน
สามารถรวบรวมข้อมูลได้เป็นประจำ�วันและสรุปยอดคงเหลือทุกวันสิน้ เดือน จัดให้มกี ารสอบทานเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างฝ่ายงานกับบัญชีทกุ วันเพือ่ ป้องกันการผิดพลาด เมือ่ ตรวจพบสาเหตุเจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งให้ผจู้ ดั การ
ทราบเพื่อขออนุมัติแก้ไขให้ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
		 2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต ลูกหนี้เงินให้กู้สหกรณ์อื่นและสมาชิก จำ�นวนคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
19,115,178,121.88 บาท ร้อยละ 46.64 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น เป็นลูกหนี้ที่สามารถชำ�ระหนี้ได้ตามกำ�หนด
สัญญา สมาชิกรายใดทีข่ าดส่งเงินชำ�ระหนีเ้ กินกว่าระเบียบกำ�หนดจะมีมติให้พน้ จากการเป็นสมาชิกนำ�หุน้ มา
ตัดชำ�ระหนี้และจัดอยู่ในกลุ่มลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก เมื่อไม่ส่งชำ�ระหนี้ตามกำ�หนดสัญญาจะมีมติให้ดำ�เนิน
คดี ดังนั้น ลูกหนี้ที่เป็นปัญหาสำ�หรับสหกรณ์ คือ ลูกหนี้อื่นซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก ลูกหนี้
ระหว่างดำ�เนินคดีและลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา ความเสี่ยงด้านเครดิตการให้เงินกู้จึงขึ้นอยู่กับนโยบายและการ
บริหารลูกหนี้เงินให้กู้โดยต้องมีการพิจารณาการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัดและพิจารณาถึง
ความสามารถในการส่งชำ�ระคืนตลอดถึงอายุของการรับราชการ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการกู้ยืมมากเกินกำ�ลังใน
การส่งชำ�ระคืนและส่งผลต่อการดำ�รงชีพของสมาชิกเกิดความเสี่ยงต่อสหกรณ์ในการที่อาจไม่ได้รับชำ�ระคืน
เงินให้กดู้ งั กล่าว คณะกรรมการดำ�เนินการได้จัดให้มกี ารตรวจสอบและเร่งรัดลูกหนี้ทผี่ ดิ นัดชำ�ระหนีต้ ลอดถึง
ลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มลูกหนี้อื่นให้นำ�เงินมาชำ�ระต่อสหกรณ์โดยเร็ว
			 สหกรณ์บริการงานโดยใช้ทุนของสหกรณ์เองร้อยละ 28.21 หนี้สิน ร้อยละ 71.79 ในหนี้สิน
ทัง้ สิน้ เป็นเงินกูย้ มื จากเจ้าหนีเ้ งินกู้ ร้อยละ 6.64 ของทุนดำ�เนินงาน เงินรับฝาก ร้อยละ 64.89 ของทุนดำ�เนินงาน
และส่วนทุนของสหกรณ์ เป็นทุนเรือนหุ้นร้อยละ 19.82 ของทุนดำ�เนินงาน จึงเห็นได้ว่าสหกรณ์บริหารงาน
โดยเงินรับฝากเป็นส่วนใหญ่ ความเสีย่ งด้านเครดิตของสหกรณ์ตอ่ ด้านหนีส้ นิ คือเงินรับฝาก จึงต้องมีการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและอำ�นวยประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานสูงสุด
		 2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง พิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงินซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียน
จำ�นวน 10,546,135,292.40 บาท และมีหนี้สินหมุนเวียน จำ�นวน 29,519,021,001.73 บาท อัตราส่วน
ทุนหมุนเวียน 0.36 เท่า เห็นได้ชัดเจนว่าสหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในหนี้สิน
หมุนเวียนเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ 1,730,000,000.00 บาท เงินรับฝาก 26,694,681,147.20 บาท ตามอัตราส่วน
ทุนหมุนเวียน สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนคุ้มครองเจ้าหนี้เงินกู้ยืมและเงินรับฝากเพียง 0.36 บาท ขณะที่มี
เจ้าหนี้ที่ต้องชำ�ระคืนภายใน 1 ปี และเงินรับฝากซึ่งสามารถถอนคืนได้ตลอดเวลารวม 1 บาท ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของสหกรณ์จงึ ขึน้ อยูก่ บั การบริหารลูกหนีเ้ งินให้กู้ เงินกูย้ มื และเงินรับฝากให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
และมีความสมดุลระหว่างกัน
		 2.3 ความเสี่ยงด้านเงินลงทุนของสหกรณ์ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด
และไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดรวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 45.32 ของสินทรัพย์ทงั้ สิน้ การลงทุนของสหกรณ์ผา่ น
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีเพื่ออนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการดำ�เนินการทุกครัง้ ในการลงทุน
และจำ�หน่ายหลักทรัพย์
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3. เรื่องอื่นๆ
		 3.1 เงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้นปี จำ�นวน 2,745,148,575.69 บาท มีเงินฝากของสหกรณ์
ธนกิจไทย จำ�กัด จำ�นวน 435,010,364.10 บาท และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด จำ�นวน
10,000,000.00 บาท ทั้งสองสหกรณ์ดำ�เนินงานมีผลขาดทุนสุทธิประจำ�ปีและขาดทุนสะสม ตามหนังสือของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/ว.53 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์
นำ�เงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น มติคณะกรรมการดำ�เนินการยังไม่ประสงค์จะถอนเงินฝากด้วยเห็นว่าสหกรณ์
ยังได้รับดอกเบี้ยต่อเนื่องทุกเดือนตามข้อตกลง มีหลักทรัพย์คํ้าประกันเงินฝากของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
จำ�กัด เป็นโฉนดที่ดิน จำ�นวน 204 แปลง ตามราคาประเมินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และจาก
การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินของทั้งสองสหกรณ์สำ�หรับสิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2561 ยังไม่มีส่วนขาด
แห่งทุน ซึง่ ตามคำ�แนะนำ�ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มวี า่ หากฐานะการเงินของสหกรณ์ผรู้ บั ฝากเงินมีสว่ นขาด
แห่งทุน/ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก/อยู่ในระหว่างการชำ�ระบัญชี ให้คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหลังหักหลักประกันที่ประเมินราคาโดยทางราชการ (ถ้ามี) ตามหลักความ
ระมัดระวังให้เพียงพอกับการขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ ไม่ประสงค์จะถอนเงินฝากและสหกรณ์ผรู้ บั ฝากยังไม่มี
ส่วนขาดแห่งทุน ยังสามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องได้ คณะกรรมการดำ�เนินการจึงพิจารณายังไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสำ�หรับปีบัญชีปัจจุบัน
		 3.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2.2 สหกรณ์ลงทุนในหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ไอซีที จำ�กัด จำ�นวน 3,230,000 บาท จากรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561 ชองชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 มีผลการดำ�เนินงานขาดทุนสะสม และทำ�ให้มูลค่า
ต่อหุ้นของชุมนุมฯ คงเหลือ (5,341.37) บาท สหกรณ์จึงต้องรับรู้ผลการขาดทุนที่เกิดขึ้นเท่ากับจำ�นวนมูลค่า
ที่ลดลงแต่ไม่เกินจำ�นวนมูลค่าหุ้นที่สหกรณ์ถือไว้ ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/ว.53
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
		 3.3 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 วันที่ 25 มกราคม 2561 อนุมัติให้ตัดจำ�หน่ายหนี้สูญ
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา 1 ราย จำ�นวน 1,498,646.02 บาท ได้ดำ�เนินการตามที่ได้รับอนุมัติและบันทึกตัด
จำ�หน่ายออกจากลูกหนี้ตามคำ�พิพากษาแล้ว

			
(ลงชื่อ)
				
(นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล)
				
ผู้สอบบัญชี
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69/380 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2-3
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
วันที่ 17 มกราคม 2562

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2
3
4
5
6
7
8

236,298,180.73
214,081,636.85
2,745,048,575.69 2,670,059,079.37
3,469,220,345.24 2,672,273,510.83
3,767,015,320.12 2,240,202,564.80
2,061,656.85
7,072,088.34
153,765,104.74
122,825,957.05
172,726,109.03
178,761,045.86
10,546,135,292.40 8,105,275,883.10

4
5
6
9
10
11

15,176,798,194.28
15,348,162,801.76
32,779,038.80
12,420,195.12
22,760,449.42
38,436.86
30,592,959,116.24
41,139,094,408.64

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
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หมายเหตุ

ปี 2561
บาท

หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
12
2,730,000,000.00
เงินรับฝาก
13
26,694,681,147.20
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
14
94,339,854.53
รวมหนี้สินหมุนเวียน
29,519,021,001.73
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
15
16,089,251.94
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
16,089,251.94
รวมหนี้สิน
29,535,110,253.67
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นที่ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
8,154,467,980.00
ทุนสำ�รอง
1,368,157,911.13
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
16
478,016,339.97
กำ�ไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
17
652,918,970.65
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
950,422,953.22
รวมทุนของสหกรณ์
11,603,984,154.97
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
41,139,094,408.64
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ปี 2560
บาท
280,000,000.00
25,991,056,880.80
95,140,169.90
26,366,197,050.70
11,181,943.34
11,181,943.34
26,377,378,994.04
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

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์)

114

เลขานุการ
วันที่ 14 มกราคม 2562

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

   ปี 2561
บาท
%

   ปี 2560
บาท
%

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
497,924,128.77 27.63 488,512,577.09 28.75
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
378,969,723.77 21.03 248,957,264.18 14.65
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
123,491,719.75 6.85 124,754,080.31 7.34
รวมดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
1,000,385,572.29 55.51 862,223,921.58 50.74
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
780,117,476.18 43.28 810,758,085.02 47.72
เงินปันผล
21,822,120.00 1.21
24,752,320.00 1.46
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
0.00 0.00
1,365,778.28 0.08
รวมผลตอบแทนจากเงินลงทุน
801,939,596.18 44.49 836,876,183.30 49.26
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,802,325,168.47 100.00 1,699,100,104.88 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจำ�
รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกู้ยืม
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
บวก รายได้อื่น
รายได้จากการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก.
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์

6,884,267.69
520,197,529.96
192,903,015.62
719,984,813.27
54,406,920.45
774,391,733.72
1,027,933,434.75

0.38
28.86
10.71
39.95
3.02
42.97
57.03

6,000,000.00 0.33
42,900.00 0.00
424,000.00 0.03

6,473,847.03
501,916,753.20
183,178,781.34
691,569,381.57
18,287,690.33
709,857,071.90
989,243,032.98

0.38
29.54
10.78
40.70
1.08
41.78
58.22

6,500,000.00 0.38
45,700.00 0.00
0.00 0.00
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หมายเหตุ
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน ค่าจ้างและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
เงินบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร-ศึกษาต่อ
สวัสดิการเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมสัมมนา
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

18

   ปี 2561
บาท
%
2,010,947.52 0.11
8,477,847.52 0.47

16,962,104.48
888,308.60
397,961.00
1,229,703.96
306,726.00
90,000.00
2,340,396.36
140,026.00
22,355,226.40

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
2,006,786.01
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์การใช้อาคารและซอฟแวร์
9,714,647.92
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
307,502.57
ค่าเช่าสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน
252,000.00
ค่าเช่าที่จอดรถ
106,700.00
ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
712,620.00
ค่าจ้างบริการรักษาความสะอาด
332,585.08
ค่าจ้างดูแลทิ่ดินโครงการบ้านพักระยอง
108,000.00
และโครงการสวัสดิการที่ดินคลอง 15
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
18,468.60
ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษี
40,105.00
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 13,599,415.18
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก
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   ปี 2560
บาท
%
156,433.25 0.01
6,702,133.25 0.39

0.94
0.05
0.02
0.07
0.01
0.00
0.13
0.02
1.24

16,043,620.00
965,324.20
217,942.00
1,213,547.76
321,625.48
75,000.00
1,659,814.05
84,083.50
20,580,956.99

0.94
0.06
0.01
0.07
0.02
0.00
0.10
0.01
1.21

0.11
0.54
0.01
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01

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

0.00
0.00
0.75

10,063.20 0.00
25,421.08 0.00
16,136,394.55 0.95

4,107,269.15 0.23

4,318,443.19 0.25

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

   ปี 2561
บาท
%
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และบริการสมาชิก 1,816,791.48 0.10
ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
435,933.64 0.02
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสมาชิก
863,191.00 0.05
ค่าใช้จ่ายสมทบค่าหุ้นให้สมาชิก
86,040.00 0.00
เงินสนับสนุนสมาชิกในการจ้างบริษทั ประเมินหลักทรัพย์
832,860.00 0.05
ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก
2,085,400.00 0.12
ค่าสมนาคุณ-ของให้สมาชิก
6,912,850.00 0.38
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
17,140,335.27 0.95
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่
ค่าใช้จ่ายสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าวัสดุสำ�นักงานและครุภัณฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินคดี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าสมนาคุณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้าและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายสัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่และสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสัญญาณ Lease Line และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ค่าไปรษณีย์ยากร ธนาณัติ และอากรเช็ค
ค่าบริการขนส่งเงินสด
ค่าบริการรับฝากเอกสาร

1,316,100.00
1,061,623.69
1,090,049.52
822,900.00
140,000.00
252,000.00
4,876,990.00
369,079.21
994,432.33
534,281.50
1,501,216.76
127,412.79
1,122,758.00
848,000.00
528,568.77
695,685.80
1,637,910.38
665,099.16
361,548.00
112,000.00
115,401.64

0.07
0.06
0.06
0.05
0.01
0.01
0.27
0.02
0.06
0.03
0.08
0.01
0.06
0.05
0.03
0.04
0.09
0.04
0.02
0.01
0.01

   ปี 2560
บาท
1,744,058.01
371,525.50
850,261.00
2,678,830.00
586,055.00
2,000,000.00
96,300.00
12,645,472.70

%
0.10
0.02
0.05
0.16
0.03
0.12
0.01
0.74

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
111,551.95
1,256,850.00
814,000.00
284,258.00
540,754.30
1,604,515.95
663,899.97
362,174.00
120,500.00
107,864.56

0.07
0.06
0.06
0.05
0.01
0.01
0.28
0.01
0.05
0.02
0.08
0.01
0.07
0.05
0.02
0.03
0.09
0.04
0.02
0.01
0.01
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   ปี 2561
บาท
%
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา
262,486.00 0.01
ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์
789,773.00 0.05
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
433,662.08 0.02
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พ้นสภาพ
(1,152,487.15) (0.06)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
(1,788,251.61) (0.10)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-เงินกู้
9,536,674.16 0.53
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-เงินฝากสหกรณ์อื่น
4,050,641.09 0.22
หนี้สูญ - ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
1,498,646.02 0.08
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี-เงินฝากสหกรณ์อื่น (4,085,641.09) (0.23)
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น
3,230,000.00 0.18
ค่าใช้จ่ายอื่น
944,792.15 0.05
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
32,893,352.20 1.83
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทั้งสิ้น
85,988,329.05 4.77
กำ�ไรสุทธิ
950,422,953.22 52.73
หมายเหตุ
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   ปี 2560
บาท
%
124,832.95 0.01
267,182.00 0.02
45,000.00 0.00
797,041.16 0.05
6,198,960.94 0.37
1,098,055.58 0.06
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,143,007.60 0.09
27,672,802.21 1.63
77,035,626.45 4.53
918,909,539.78 54.08
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ปี 2561
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
950,422,953.22
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
2,006,787.01
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
9,714,647.92
หนี้สงสัยจะสูญ
6,560,935.40
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์
3,230,000.00
ปรับดอกเบีย้ รับเข้าลูกหนีร้ ะหว่างดำ�เนินคดีและพิพากษา
(787,090.15)
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ
(4,736,692.08)
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ
(147,989,802.46)
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ
(1,038,610.20)
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
(143,593,182.25)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
(4,594,657.53)
ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
(51,506.85)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
274,772.44
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2,388,566.00
สินทรัพย์ชำ�ระหนี้รอจำ�หน่าย
575,203.34
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
294,290.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝาก
72,473,883.74
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
678,301.37
ค่าสมนาคุณค้างจ่าย
2,085,400.00
เงินสนับสนุน มก. ค้างจ่าย
3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
140,000.00
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
888,308.60
เงินทดรองจ่ายดำ�เนินคดีตัดจ่าย
510,836.07

ปี 2560
บาท
918,909,539.78
2,042,376.32
9,884,268.24
8,094,057.68
0.00
(1,211,216.46)
(1,941,660.97)
(120,884,296.08)
0.00
(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
0.00
130,000.00
965,324.20
0.00
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กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้
เงินสดรับโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก.
เงินสดจ่ายโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก.
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-เงินฝากสหกรณ์
เงินสดรับลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
เงินสดรับเงินทดรองดำ�เนินคดี
เงินสดจ่ายเงินทดรองดำ�เนินคดี
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดรับเงินรอรียกเก็บ
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดรับรายได้ค้างรับ
หนี้สินดำ�เนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เงินสดรับเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

752,453,343.59

742,361,000.63

4,907,660,000.00
(9,450,000,000.00)
2,852,999,565.75
(3,124,182,169.95)
206,768,415.72
(1,918,935.00)
1,941,660.97
120,884,296.08
1,095.89
5,317,632.67
(5,127,632.67)
724,963.35
2,285,355.59
35,000.00
23,633,115.14
149,320,509.09
4,466,390.10
0.00
(366,455.36)
(196,378.33)
104,288.95
(1,271,598.02)
1,000,000.00

2,680,360,000.00
(3,320,000,000.00)
2,657,972,631.90
(2,945,061,287.11)
211,779,636.52
(65,979,074.54)
1,188,345.47
99,993,648.62
1,095.89
10,161,436.00
(10,281,436.00)
0.00
393,831.38
0.00
0.00
123,519,422.56
4,293,923.65
8,932.86
(59,038.55)
(274,772.44)
25,506.90
(56,506.90)
1,000,000.00

(73,216,348.03)
(46,027.39)
(183,600.00)
552,900.00
(558,700.00)

(58,429,273.95)
0.00
0.00
620,100.00
(626,300.00)
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เงินสดรับเงินประกันสังคมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าสมนาคุณค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดรับเงินคํ้าประกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินคํ้าประกัน
เงินสดรับเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
เงินสดรับบัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินสดจ่ายบัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินสดรับเงินโครงการสงเคราะห์
เงินสดจ่ายเงินโครงการสงเคราะห์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์ สอ.มก.
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้เงินกู้ยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น

ปี 2561
บาท
196,512.00
(248,636.00)
(3,998,400.00)
(130,000.00)
(1,243,695.00)
1,345,311.31
(1,996,796.44)
11,335,482.47
(14,746,077.92)
4,218,800.00
(199,800.00)
25,940,520.94
(25,938,776.42)
418,897,863.25
(417,348,139.25)
17,763,210.00
(18,230,230.00)
(3,631,302,162.92)

ปี 2560
บาท
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)
17,460,060.00
(16,734,870.00)
130,192,920.71

(2,573,456,884.37)
(1,059,886,194.29)
1,700,797,006.61
2,617,760,768.16
(3,214,751.90)
681,999,944.21

(2,436,673,019.43)
(4,214,158,902.09)
3,075,144,667.45
1,554,331,173.23
(541,010.91)
(2,021,897,091.75)

95,060,000,000.00
(92,610,000,000.00)
13,509,557,726.98
(12,805,933,460.58)
676,280,270.00

44,280,000,000.00
(44,150,000,000.00)
15,637,930,024.49
(13,879,214,627.27)
671,473,000.00
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เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดรับเข้าทุนสำ�รอง
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เงินสดจ่ายทุนสะสมสร้างสำ�นักงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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ปี 2561
ปี 2560
บาท
บาท
(102,204,980.00) (61,747,930.00)
(30,000.00)
(10,000.00)
(474,891,944.92) (424,893,955.45)
(130,911,914.57) (117,594,867.60)
3,000.00
57,104.55
(10,944,160.00)
(8,277,910.00)
(7,176,836.00)
(8,716,356.44)
(57,239,442.00) (52,325,076.00)
0.00
(1,494,255.00)
3,046,508,258.91 1,885,185,151.28
97,206,040.20
(6,519,019.76)
2,884,140,716.22 2,890,659,735.98
2,981,346,756.42 2,884,140,716.22
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รบั รูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจำ�นวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ คูณ
ด้วยจำ�นวนเงินต้นที่ค้างชำ�ระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดจากลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา จะรับรู้เป็นรายได้ต่อเมื่อได้รับ
ชำ�ระเป็นเงินสดเท่านั้น
- สหกรณ์รับรู้รายได้ (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน โดยกำ�หนดให้
คำ�นวณราคาตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
- เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดแสดงด้วยราคาทุน สำ�หรับเงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่อยู่ในความต้องการโดยเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ตั้งใจจะถือ จนครบ
กำ�หนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย ส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่
ไม่มคี วามตัง้ ใจถือจนครบกำ�หนด แสดงด้วยราคายุตธิ รรมทัง้ นี้ สหกรณ์รบั รูก้ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าของ
เงินลงทุนเป็นกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วน
ทุนของสหกรณ์และจะรับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนเมือ่ สหกรณ์ได้จ�ำ หน่ายเงินลงทุน
นั้น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน
- สหกรณ์ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และจากการพิจารณาร้อยละ
ของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี ตามอายุของหนี้ที่ค้างชำ�ระของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งเป็นจำ�นวนที่เพียงพอ
สำ�หรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ยกเว้นที่ดิน
- สิทธิประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์ในอาคาร
- สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่
- ค่าซ่อมบำ�รุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำ�หรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้
จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุก
ประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำ�ไปเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันหนี้สินด้วย
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ปี 2561
บาท
521,301.29

ปี 2560
บาท
616,479.46

ปี 2561
บาท
435,000,000.00
10,364.10
800,000,000.00
1,500,000,000.00
10,000,000.00
13,818.68
0.00
12,312.79
12,080.12
2,745,048,575.69

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

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
509,320.08
207,070.48
ออมทรัพย์
230,267,559.36
208,258,086.91
บัตรเงินฝาก
5,000,000.00
5,000,000.00
รวม
236,298,180.73
214,081,636.85
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขาย่อย มก. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 374-1-19267-2
จำ�นวนเงิน 10,772.79 บาท สหกรณ์ฯ ได้นำ�ไปคํ้าประกันการส่งไปรษณีย์รายเดือนต่อการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย 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
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ในปี 2561 สหกรณ์ฯ นำ�เงินไปฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด ประเภทเงินฝากประจำ� จำ�นวน
85 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน เพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์
ธนกิจไทย จำ�กัด นำ�หลักทรัพย์มาคํ้าประกันเงินฝากเป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำ�นวน 204 แปลง
ของโครงการบ้านสวนสารคาม 1 ตำ�บลขามเรียง อำ�เภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เนื้อที่รวม 32-0-47.6 ไร่
ราคาประเมิน 203,700,000 บาท ประเมินโดย บมจ.อาร์พีวี แวลูเอชั่น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 (ราคา
ประเมินทางราชการ 204,109,890 บาท) รวมเงินฝากเดิม จำ�นวน 350 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 435 ล้านบาท
สหกรณ์ฯ ได้รับดอกเบี้ยของเงินฝาก 435 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เป็นประจำ�ทุกเดือน
รวมเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับในปี 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 16.12 ล้านบาท
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4. เงินลงทุน ประกอบด้วย

4.1 เงินลงทุนระยะสั้น
4.1.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 อายุ 10.3 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2554 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 5/2554 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2555 อายุ 6.8 ปี
หุน้ กู้ บมจ.พีทที ี โกลบอล เคมิคอล ครัง้ ที่ 1/2552 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม ครัง้ ท ่ี 2/2552 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2558 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 อายุ 9 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2555 อายุ 6.8 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 3/2555 อายุ 7 ปี
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. กสิกรไทย จำ�กัด
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
รวม
4.1.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (Private Placement)
รวม
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

ปี 2561
บาท
มูลค่า
ราคาทุน
ยุตธิ รรม ตัดจำ�หน่าย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203,139,114.00
303,809,925.00
120,747,190.80
100,803,759.00
101,282,644.00
101,272,738.00
714,718,974.78
573,445,999.66
2,219,220,345.24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000,000.00
300,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
739,219,247.37
600,000,000.00
2,259,219,247.37
(39,998,902.13)
2,219,220,345.24

ปี 2560
บาท
มูลค่า
ราคาทุน
ยุตธิ รรม ตัดจำ�หน่าย
2,015,714.94
60,406,768.20
77,210,005.50
30,626,874.60
51,668,351.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
749,409,331.18
620,936,464.91
1,592,273,510.83

2,340,122.24
60,000,000.00
75,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
739,219,247.37
600,000,000.00
1,556,559,369.61
35,714,141.22
1,592,273,510.83

ราคาทุน

ราคาทุน

0.00
250,000,000.00
0.00
1,000,000,000.00
1,250,000,000.00
3,469,220,345.24

980,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
1,080,000,000.00
2,672,273,510.83
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4.2 เงินลงทุนระยะยาว
4.2.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะยาว
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 อายุ 15.2 ปี
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 อายุ 20.6 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.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 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
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
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ปี 2561
บาท
มูลค่า
ราคาทุน
ยุตธิ รรม ตัดจำ�หน่าย

ปี 2560
บาท
มูลค่า
ราคาทุน
ยุตธิ รรม ตัดจำ�หน่าย

1,364,768.34
7,983,078.20
105,551,291.00
2,520,128.26
203,974,044.00
337,494,951.00
521,824,400.00
436,668,856.00

1,513,140.96
7,291,829.47
107,604,144.12
2,223,392.92
200,000,000.00
300,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00

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

0.00
20,731,170.20
42,745,433.60
139,194,256.50
108,798,817.00
118,105,375.00
342,343,062.00
0.00
0.00
209,263,714.00
20,828,825.40
30,828,750.30
156,812,065.50
217,586,398.00
63,073,492.20
256,333,856.90
168,956,339.20
360,948,871.80
15,829,234.95
218,482,012.00
294,843,416.00

0.00
20,000,000.00
39,362,395.77
130,591,073.79
101,006,338.38
100,000,000.00
300,000,000.00
0.00
0.00
200,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
151,473,117.20
205,444,954.56
61,134,189.49
233,193,321.41
165,381,646.58
332,452,753.57
15,098,937.52
200,000,000.00
283,019,537.59

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
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
171,772,552.00
359,501,874.60
16,027,924.50
218,202,258.00
297,407,952.80

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
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
167,195,644.74
332,815,768.33
15,126,653.46
200,000,000.00
283,811,728.77
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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
หุน้ กู้ บมจ.พีทที ี โกลบอล เคมิคอล ครัง้ ที่ 1/2552 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม ครัง้ ที่ 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
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.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 อายุ 12 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

ปี 2561
บาท
มูลค่า
ราคาทุน
ยุตธิ รรม ตัดจำ�หน่าย
238,668,348.60 220,000,000.00
127,444,914.00 121,162,577.35
141,513,274.50 135,290,619.99
62,495,895.00 60,000,000.00
43,034,466.40 40,000,000.00
21,785,740.60 20,000,000.00
98,680,735.80 90,000,000.00
48,233,278.35 45,000,000.00
109,845,431.00 105,993,546.68
108,364,476.00 103,973,604.15
242,329,460.50 230,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,109,630.56 82,000,000.00
42,287,968.80 40,000,000.00
68,786,157.70 65,000,000.00
55,456,320.50 53,845,577.45
364,519,145.10 331,676,541.21
44,078,248.00 42,593,585.77
289,290,362.78 266,545,715.48
95,279,165.10 90,459,845.07
444,151,558.80 434,047,995.65
72,686,807.90 73,329,337.44
539,819,105.00 500,000,000.00
95,641,551.90 90,000,000.00
105,021,730.00 100,000,000.00
105,946,437.00 102,161,383.96
103,040,339.00 100,000,000.00
105,239,195.00 100,000,000.00
122,522,511.48 124,000,000.00
136,054,754.66 134,893,076.93
85,825,864.25 85,380,827.25

ปี 2560
บาท
มูลค่า
ราคาทุน
ยุตธิ รรม ตัดจำ�หน่าย
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
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
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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.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บีกริม พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว
รวม

ปี 2561
บาท
มูลค่า
ราคาทุน
ยุตธิ รรม ตัดจำ�หน่าย
55,952,774.90 55,000,000.00
99,333,014.00 100,000,000.00
121,268,980.05 115,186,453.60
0.00
0.00
480,003,541.10 480,835,321.66
103,111,328.00 101,122,700.20
362,266,527.00 356,360,575.35
128,141,694.00 121,336,594.21
238,197,612.40 222,234,423.69
111,979,080.00 100,598,224.27
388,881,895.50 353,156,959.25
106,286,343.00 101,452,663.07
156,892,180.50 150,000,000.00
167,268,836.80 164,763,578.66
74,513,240.20 70,000,000.00
84,837,498.40 80,000,000.00
955,716,687.20 940,000,000.00
104,017,133.00 100,000,000.00
105,264,610.00 100,000,000.00
71,811,569.20 70,000,000.00
364,756,124.20 357,494,091.92
51,863,624.00 50,199,490.70
258,679,510.00 251,361,766.90
62,879,671.80 60,000,000.00
478,505,087.10 470,000,000.00
104,331,674.00 100,000,000.00
161,155,315.50 147,392,370.31
41,227,472.80 40,000,000.00
202,175,588.00 200,000,000.00
14,245,558,094.28 13,552,640,221.50
692,917,872.78
14,245,558,094.28

ปี 2560
บาท
มูลค่า
ราคาทุน
ยุตธิ รรม ตัดจำ�หน่าย
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
72,188,515.70 70,000,000.00
364,674,964.10 359,988,183.85
52,114,606.50 50,265,987.60
262,819,367.50 251,815,689.20
63,729,835.80 60,000,000.00
467,885,451.20 470,000,000.00
106,620,795.00 100,000,000.00
166,134,861.00 147,001,921.41
0.00
0.00
0.00
0.00
14,644,407,810.54 13,860,514,795.37
783,893,015.17
14,644,407,810.54
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4.2.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (Private Placement)
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำ�กัด
หุ้นร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์
รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น-สุทธิ

ปี 2561
บาท
ราคาทุน

ปี 2560
บาท
ราคาทุน

0.00
400,040,000.00
31,000,000.00
3,230,000.00
200,000.00
100.00
0.00
500,000,000.00
934,470,100.00
15,180,028,194.28
(3,230,000.00)
15,176,798,194.28
18,646,018,539.52

1,000,000,000.00
400,040,000.00
31,000,000.00
3,230,000.00
200,000.00
100.00
250,000,000.00
500,000,000.00
2,184,470,100.00
16,828,877,910.54
0.00
16,828,877,910.54
19,501,151,421.37

จากรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด มีผลการดำ�เนินงานขาดทุนสะสม ทำ�ให้มูลค่าต่อหุ้นของชุมนุมฯ คงเหลือ (5,341.37) บาท
สหกรณ์จึงต้องรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
มูลค่ายุตธิ รรม ตามคำ�แนะนำ�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรือ่ ง วิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีเกีย่ วกับเงินลงทุน พ.ศ. 2544 หมายถึง จำ�นวน
เงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันซึ่งอาจหมายถึงราคาเสนอซื้อหรือราคาปิดของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละวัน
กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก.
สหกรณ์ได้ท�ำ สัญญามอบหมายให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนต่าง ๆ เป็นผูจ้ ดั การบริหารกองทุน
ส่วนบุคคลของ สอ.มก. โดยกำ�หนดนโยบายการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือ่ ง ข้อกำ�หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์
พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้นรวม 2 บริษัท ดังนี้
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : KUSCCL
สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : MFC
เป็นผูจ้ ดั การบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยมีธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
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เป็นผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ นโยบายการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ และตราสาร
หนี้ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุน
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนต่ำ�กว่าร้อยละ 4.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.07
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 4.00-5.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ
0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ ปี หากอัตราผลตอบแทนอยูร่ ะหว่างร้อยละ 6.00-9.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อย
ละ 0.21 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี และหากอัตราผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดค่า
ธรรมเนียมร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
เงินลงทุนจำ�นวนทั้งสิ้น 739,219,247.37 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
เป็นจำ�นวน 714,718,974.78 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สนิ เป็นจำ�นวน
552,785.11 บาท
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : KUSCCL
เงินฝากกระแสรายวัน
4,021,496.46 4,019,026.95
เงินฝากออมทรัพย์
31,001,471.05 30,685,715.22
เงินฝากประจำ�
89,279,630.13 89,000,000.00
บัตรเงินฝากธนาคาร
40,314,630.12 40,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล
76,701,456.77 75,656,298.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
6,445,874.48 6,406,372.15
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1,006,646.88 1,000,067.01
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารยูโอบี
301,715.61
300,019.74
หุ้นกู้ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
3,384,690.65 3,400,089.82
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม
302,580.28
299,970.84
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
30,088,238.89 30,025,293.44
หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
3,986,720.32 3,999,591.32
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
31,510,143.38 31,506,288.39
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน
15,280,845.15
15,,906.80
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
13,328,976.88 13,193,331.36
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย
30,385,872.27 30,509,183.01
หุ้นกู้ บมจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง
999,818.16 1,000,128.98
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
10,249,002.16 10,246,411.12
หุ้นกู้ บมจ.น้ำ�ตาลมิตรผล
7,822,726.02 7,700,707.73
หุ้นกู้ บมจ.อีซี่บาย
5,303,696.01 5,299,879.39
หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย
3,344,945.74 3,299,594.36
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
6,409,301.00 6,400,228.22
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หุ้นกู้ บมจ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลขอนแก่น
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ.ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ บมจ.ไทยแอร์เอเซีย
หุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
รวม
บวก เงินปันผลค้างรับ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
หัก เจ้าหนี้อื่นๆ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
รับรู้รายได้

บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
35,106,725.41 34,945,787.31
809,141.92
811,813.44
8,171,875.92 8,099,560.74
15,453,517.05 15,224,793.15
7,185,474.13 7,099,157.08
10,438,634.86 10,400,821.39
5,685,005.99 5,699,905.10
11,782,147.76 11,700,028.73
200,742.35
200,018.57
54,687,360.00 57,413,124.32
65,508,600.00 73,102,788.86
54,060,050.00 67,508,137.28
28,745,450.00 29,122,080.03
709,305,203.80 730,377,120.15
469,770.00
4,993,646.54
(49,645.56)
714,718,974.78
36,000,000.00

2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด 						
สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด : KASSET เป็น
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 วงเงิน 200 ล้านบาท และได้เพิ่มวงเงิน
อีกเมื่อวันที่ 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 โดยมีธนาคาร
กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน นโยบายการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และตราสารหนี้ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ				
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ
หากอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากับ Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ หากอัตราผลตอบแทนมากกว่า Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ทั้งนี้มีธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในอัตรา
ร้อยละ 0.025 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (Benchmark คำ�นวณจากผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์
30% + อัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำ� 35% (ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ และ ธ.ไทยพาณิชย์) + ดัชนีราคา
พันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 35%)
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เงินลงทุนจำ�นวนทั้งสิ้น 600,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
เป็นจำ�นวน 573,445,999.66 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สนิ เป็นจำ�นวน
1,680,933.42 บาท
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
เงินฝากออมทรัพย์
2,124,446.82 2,124,446.82
พันธบัตรรัฐบาล
46,919,200.86 43,662,389.87
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,493,521.00 2,510,446.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
115,694,143.04 115,637,359.45
หุ้นกู้ บมจ.อมตะ บี กริม พาวเวอร์ เอสพีวี1
3,535,258.11 3,557,118.63
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
15,560,135.56 15,350,745.62
หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร
13,562,147.17 13,638,676.16
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
17,577,093.44 17,828,318.09
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
8,601,635.71 8,599,368.49
หุ้นกู้ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
3,958,365.40 3,922,758.90
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
12,400,085.12 12,466,286.51
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา
12,560,718.38 12,566,573.10
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
6,305,488.57 6,276,091.96
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
3,031,943.66 3,044,886.62
หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ
15,059,506.99 15,167,294.17
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.
7,645,298.51 7,800,589.52
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
200,841.23
200,879.47
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
13,814,009.63 13,765,905.28
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
3,016,028.63 3,026,214.88
หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
60,491,505.79 60,447,261.12
หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาติ
7,027,626.54 7,034,612.60
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
3,025,495.97 3,043,306.07
หุ้นกู้ บมจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
9,849,400.44 9,969,272.76
หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์
915,424.28
911,303.75
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
4,997,022.96 5,053,231.65
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
11,533,747.90 11,605,363.61
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
3,622,098.62 3,635,690.30
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หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารทิสโก้
หุ้นสามัญธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
รวม
บวก เงินปันผลค้างรับ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
ภาษีซื้อค้างจ่าย
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
รับรู้รายได้

บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
2,008,851.29 2,013,347.95
11,100,000.00 11,544,652.80
22,111,760.00 24,034,780.46
46,285,200.00 49,722,270.43
91,969,050.00 106,077,225.67
578,997,051.62 596,238,669.29
287,175.00
13,074,780.81
(747,354.67)
(18,113,338.26)
(52,314.84)
573,445,999.66
49,000,000.00

5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2561
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินให้กู้แก่สมาชิก
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
รวมลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก.
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ

ปี 2560
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

3,027,160,000.00 7,231,000,000.00 1,553,460,000.00 4,162,360,000.00
15,711,500.00
0.00
237,619,578.78 1,644,602,808.87
283,801,241.34 4,243,565,248.24
537,132,320.12 5,888,168,057.11
202,723,000.00 2,228,994,744.65
3,767,015,320.12 15,348,162,801.76

14,004,366.67
0.00
218,684,682.78 1,528,238,076.68
251,744,015.35 4,166,564,684.61
484,433,064.80 5,694,802,761.29
202,309,500.00 2,434,257,725.37
2,240,202,564.80 12,291,420,486.66
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6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2561
ปี 2560
บาท
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว
ระยะสั้น
ระยะยาว
ลูกหนี้พ้นสภาพ-สมาชิกสามัญ
498,236.77
1,632,127.27 8,034,575.49 35,292,833.58
ลูกหนี้พ้นสภาพ-สมาชิกพิเศษ
1,563,420.08 31,146,911.53
0.00
0.00
รวม
2,061,656.85 32,779,038.80 8,034,575.49 35,292,833.58
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี-สมาชิก
2,878,065.01
0.00 4,666,316.62
0.00
ลูกหนีร้ ะหว่างดำ�เนินคดี - เงินฝากสหกรณ์อน่ื
0.00
0.00 4,085,641.09
0.00
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-สมาชิก
18,478,621.96
0.00 8,941,947.80
0.00
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-สหกรณ์อื่น
46,466,330.67
0.00 42,415,689.58
0.00
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
0.00
0.00
190,000.00
0.00
รวม
69,884,674.49 32,779,038.80 68,334,170.58 35,292,833.58
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(67,823,017.64)
0.00 (61,262,082.24)
0.00
ลูกหนี้ - สุทธิ
2,061,656.85 32,779,038.80 7,072,088.34 35,292,833.58
ปี 2561
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบด้วย
ลูกหนี้พ้นสภาพ - สมาชิก
0.00
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี - สมาชิก
2,878,065.01
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี - เงินฝากสหกรณ์อื่น
0.00
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา - สมาชิก
18,478,621.96
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา - สหกรณ์อื่น
46,466,330.67
รวม
67,823,017.64

7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก.ค้างรับ
รวม
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ปี 2561
บาท
1,038,610.20
4,736,692.08
147,989,802.46
153,765,104.74

ปี 2560
บาท
1,152,487.15
4,666,316.62
4,085,641.09
8,941,947.80
42,415,689.58
61,262,082.24
ปี 2560
บาท
0.00
1,941,660.97
120,884,296.08
122,825,957.05

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินรอเรียกเก็บ
เงินรอรับคืนค่าธรรมเนียมศาล
ค่าตอบแทนค้างรับ
ที่ดินแทนการชำ�ระหนี้รอขาย
รวม
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ที่ดิน - จังหวัดระยอง
ที่ดินส่วนกลางโครงการสวัสดิการคลอง 15
อาคารศูนย์ฝึกอบรมระยอง
ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ สอ.มก.
ครุภัณฑ์ KU HOME
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ยานพาหนะ
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ สอ.มก.
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. และลานจอดรถ
สิทธิการใช้ซอฟแวร์
รวม

ปี 2561
บาท
143,593,182.25
4,594,657.53
51,506.85
196,378.33
1,203,209.07
10,500.00
2,000,000.00
21,076,675.00
172,726,109.03

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
21,651,878.34
178,761,045.86

ปี 2561
บาท
5,581,950.00
1,034,250.00
1,456,666.05
1,665,932.00
3,088,615.62
2,372.00
12,829,785.67
(147,046.50)
(262,544.05)
12,420,195.12

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
0.00
(31,469.65)
11,212,230.23

ปี 2561
บาท
22,683,386.41
77,063.01
22,760,449.42

ปี 2560
บาท
32,358,034.33
117,063.01
32,475,097.34
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินทดรองจ่ายดำ�เนินคดี
เงินประกันและมัดจำ�
รวม
12. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

ปี 2561
บาท
17,936.86
20,500.00
38,436.86

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

ปี 2561
ปี 2560
บาท
บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2,730,000,000.00
280,000,000.00
รวม
2,730,000,000.00
280,000,000.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้น จำ�นวน 2 ธนาคาร ได้แก่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�นวน
470,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ต่อปี ครบกำ�หนดวันที่ 7 มกราคม 2562 และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
จำ�นวน 2,260,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี ครบกำ�หนดวันที่ 21 มกราคม 2562
ข้อผูกพัน
1. วงเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้มีดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 500 ล้านบาท
- หุ้นกู้ มีประกันของบมจ. 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
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบมจ. 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 ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 15 ล้านบาท
- หุ้นกู้ มีประกันของบมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำ�นวน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำ�นวน 40 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
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกำ�หนดไถ่ถอน จำ�นวน 60 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำ�นวน 70 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดไถ่ถอน จำ�นวน 70 ล้านบาท

136

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำ�นวน 60 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำ�นวน 40 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำ�นวน 55 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 จำ�นวน 80 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 จำ�นวน 40 ล้านบาท
1.3 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักบริการธุรกิจสุรวงศ์ วงเงิน 4,515 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
- พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุขกันเถอะเรา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 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
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 150 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 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
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 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 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดไถ่ถอน จำ�นวน 470 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 จำ�นวน 70 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2555 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน จำ�นวน 50 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน จำ�นวน 150 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2560 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำ�นวน 230 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดไถ่ถอน จำ�นวน 355 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำ�นวน 100 ล้านบาท
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- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำ�นวน 130 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2560 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 จำ�นวน 500 ล้านบาท
1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาย่อยสามแยกเกษตร วงเงิน 660 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำ�นวน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 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
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 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
- หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ครั้งที่ 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
- หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำ�นวน 90 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำ�นวน 50 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำ�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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้บมจ.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
- หุ้นกู้บมจ.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
- หุ้นกู้บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 5 ล้านบาท
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13. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจำ�
รวม
14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เงินประกันสังคมค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันโครงการกองทุนเกษียณค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
เงินสมนาคุณค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าจ้างทั่วไปค้างจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินโครงการสงเคราะห์
เงินสนับสนุน มก. ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
รวม
15. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
เงินคํ้าประกัน
รวม

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

373,324,180.94
19,602,026,502.23
6,719,330,464.03
26,694,681,147.20

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

ปี 2561
บาท
72,473,883.74
678,301.37
0.00
52,600.00
455,712.11
2,085,400.00
140,000.00
2,314,000.00
294,290.00
8,109,986.64
103,709.67
5,233,555.00
(676,150.00)
3,000,000.00
74,566.00
94,339,854.53

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
183600.00
11,520,582.09
755,194.80
3,683,831.00
(202,000.00)
0.00
0.00
95,140,169.90

ปี 2561
บาท
11,769,451.94
4,319,800.00
16,089,251.94

ปี 2560
บาท
10,881,143.34
300,800.00
11,181,943.34
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16. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมสร้างสำ�นักงาน
ทุนสวัสดิการสมาชิก
รวม
17. กำ�ไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ปี 2561
บาท
77,866,875.79
120,385,149.47
34,487,397.90
245,276,916.81
478,016,339.97

ปี 2560
บาท
75,043,711.79
110,385,149.47
31,487,397.90
204,516,358.81
421,432,617.97

ปี 2561
บาท
819,607,156.39
(166,688,185.74)
652,918,970.65

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

18. รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าเสียประโยชน์จากการขยายเวลาในการทำ�สัญญาซื้อขายที่ดิน จ.ลำ�พูน
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมลิฟท์ผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 663,400 บาท จ่ายจริง 90,950 บาท
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมเครือ่ งออกระบบคิว ตัง้ ไว้ 14,659 บาท จ่ายจริง 8,988 บาท
ค่าบัตรธรรมเนียมบัตร ATM ของสมาชิก ปี 2559 และ 2560
ตั้งไว้ 3,998,400 บาท จ่ายจริง 3,346,200 บาท
รวม

160,626.52
620,000.00
572,450.00
5,671.00
652,200.00
2,010,947.52

19. การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ได้ดำ�รงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แล้ว ซึง่ ได้ก�ำ หนดอัตราการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยสหกรณ์ตอ้ งดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เฉลี่ยรายเดือนอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
ก�ำไรที่จัดสรร 950,422,953.22 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 2560 เงินปันผลร้อยละ 6.50)
4 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 37 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำ�ระแล้ว
(ปี 2560 เฉลี่ยคืนร้อยละ 37)
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ : กรรมการ
เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ : 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
ผลการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2561 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1 กลับมาเป็นของสมาชิก
2 เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
3 เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
4 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
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ปี 2561
ปี 2560
บาท
%
บาท
%
170,019,581.77 17.90 181,005,119.98 19.70
30,000.00

-

30,000.00

-

510,890,550.51

53.75 474,891,944.92 51.68

137,370,270.94

14.45 131,038,314.88 14.26

5,850,000.00
5,262,550.00

0.62
0.55

5,925,000.00
5,019,160.00

0.64
0.55

10,000,000.00

1.05

10,000,000.00

1.09

10,000,000.00

1.05

10,000,000.00

1.09

3,000,000.00

0.32

3,000,000.00

0.33

98,000,000.00

10.31

98,000,000.00 10.66

950,422,953.22 100.00 918,909,539.78 100.00

648,260,821.45 68.20 605,930,259.80 65.94
291,019,581.77 30.63 302,005,119.98 32.87
11,112,550.00 1.17 10,944,160.00 1.19
30,000.00
30,000.00
950,422,953.22 100.00 918,909,539.78 100.00
หมายเหตุ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี
5.90
หัก เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 37 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้
2.18
คงเหลือ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ร้อยละ
3.72
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยทั้งปี
2.71
เงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปี
1.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลี่ยทั้งปี
2.70
เงินฝากประจำ�เฉลี่ยทั้งปี
2.80
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ประมาณการรายได้ รายจ่าย และก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2562

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

144

509
407
969
1,885
829
81
910
975
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คณะกรรมการดำ�เนินการขอเสนองบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 48 (23) ดังนี้
   บาท
1. งบค่าใช้จ่าย
1.1 งบงานประจำ�และต่อเนื่อง
1.1.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
25,200,000.00
1.1.2 หมวดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
3,024,000.00
1.1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
16,090,000.00
1.1.4 หมวดค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
23,795,000.00
รวมค่าใช้จ่ายตามงบงานประจำ�และต่อเนื่อง
68,109,000.00
1.2 งบกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการ
3,400,000.00
(ร้อยละ 5.00 ของงบงานประจำ�)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
71,509,000.00
2. งบจัดซื้อครุภัณฑ์
3. โครงการตามแผนกลยุทธ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2,000,000.00
3,460,000.00
76,969,000.00
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1.6 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อ
1.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.5 สวัสดิการต่าง ๆ

1.2 เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
1.3 เงินสมทบกองทุนบำ�เหน็จ

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
		 และเงินเพิ่มพิเศษ

รายการ

ปี 2561
ปี 2562
เหตุผลและความจำ�เป็น
งบประมาณ
จ่ายจริง
ขอตั้ง
24,966,000.00 22,355,226.40 25,200,000.00
19,011,000.00 16,962,104.48 19,263,000.00 - สำ�หรับเงินเดือนตามอัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่ 36 อัตรา
อัตราใหม่ 2 อัตรา (ผู้ช่วยผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ 3)
- สำ�หรับค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร
- สำ�หรับปรับเพิ่มเงินเดือนประจำ�ปี
- สำ�หรับปรับเพิ่มตามภาวะค่าครองชีพ
- สำ�หรับเงินเพิ่มพิเศษ (ใบอนุญาตว่าความและวุฒิเนติบัณฑิต)
- สำ�หรับเป็นเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
1,488,000.00 1,229,703.96 1,459,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
1,014,000.00
888,308.60
893,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่ เฉพาะเจ้าหน้าที่
บรรจุก่อนเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ มก.
384,000.00
306,726.00
342,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
2,318,000.00 2,125,896.36 2,382,000.00 - สำ�หรับจ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่ารักษา
พยาบาล โครงการประกันสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าตรวจ
สุขภาพ ค่าล่วงเวลา ค่าเครื่องแบบ ค่าเล่าเรียนบุตร
75,000.00
90,000.00
75,000.00 - สำ�หรับโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่
676,000.00
752,487.00
786,000.00 - สำ�หรับค่าใช้จา่ ยในการไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ค่าเบีย้ ประชุม ค่าเบีย้ เลีย้ ง และค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบตั งิ าน
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1,188,000.00 - สำ�หรับจ่ายเป็นค่าจ้างทำ�ความสะอาด ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย สำ�นักงานสหกรณ์ บางเขน และวิทยาเขต
กำ�แพงแสน ค่าจ้างคนงานดูแลบ้านพักระยอง ค่าจ้างผู้ดูแล
โครงการสวัสดิการคลอง 15
1,369,000.00 - สำ�หรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด ยานพาหนะ
ค่าบำ�รุงรักษาเครือ่ งนับธนบัตร ค่าบำ�รุงรักษาเครือ่ งพิมพ์ส�ำ เนา
ค่าบำ�รุงรักษาระบบตูส้ าขาโทรศัพท์อตั โนมัติ ค่าบำ�รุงรักษาระบบ
ปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำ�รุงรักษาอาคาร/
ลานจอดรถ/ลิฟท์
73,000.00 - สำ�หรับจ่ายค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าประกันภัยและ
พรบ.ยานพาหนะ
394,000.00 - สำ�หรับจ่ายค่าเช่าที่จอดรถ ค่าเช่าสำ�นักงานสหกรณ์ฯ
วิทยาเขตกำ�แพงแสน ณ บริเวณอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
16,090,000.00
500,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จา่ ยในพิธมี อบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทีเ่ รียนดี
ค่าพิมพ์เกียรติบัตร และค่าพิมพ์หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา

829,000.00

73,000.00
382,000.00

2.2 ค่าซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ทรัพย์สิน

2.3 ค่านํ้ามัน ภาษี และประกันภัย

2.4 ค่าเช่า

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
20,998,000.00 17,140,335.27
3.1 ค่าใช้จา่ ยในการจัดพิธมี อบทุนการศึกษา
420,000.00
435,933.64

358,700.00

58,573.60

307,502.57

1,153,205.08

1,416,000.00

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่
และอุปกรณ์
2.1 ค่าจ้างดูแลอาคาร สถานที่

เหตุผลและความจำ�เป็น

ปี 2562
ขอตั้ง
3,024,000.00

ปี 2561
งบประมาณ
จ่ายจริง
2,700,000.00 1,877,981.25

รายการ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
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2,029,000.00

2,300,000.00

3.2 ค่าจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก

3.3 ค่าประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

3.4 ค่าใช้จ่ายบัตรสมาชิก

2,085,400.00

1,316,991.48

ปี 2561
งบประมาณ
จ่ายจริง
5,515,000.00 4,107,269.15

รายการ

ปี 2562
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
5,400,000.00 - โครงการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานสหกรณ์
- โครงการปฐมนิเทศสมาชิก
- โครงการสัมมนาสมาชิก
- โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก
- โครงการสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุ
- ค่าใช้จ่ายงานแสดงมุฑิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุ
- โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
- โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ
- โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม
- โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านทัศนศึกษา
- โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
- โครงการพบปะสมาชิก / ผู้บริหาร มก. ตามวิทยาเขต
2,029,000.00 - สำ�หรับค่าจัดพิมพ์ข่าวรายเดือน จัดพิมพ์รายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี ค่าจัดทำ�เอกสาร/รายงานการประชุม
ค่าจัดพิมพ์คู่มือ/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ค่าพิมพ์ใบแจ้ง
สวัสดิการวันเกิด ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ค่าบริการ
ส่งข่าวสารผ่าน Official Line และค่าใช้จา่ ยจัดทำ�ปฏิทนิ ประจำ�ปี
2,300,000.00 - สำ�หรับจ่ายสมทบค่าธรรมเนียมรายปีบัตรสมาชิก
อิเล็กทรอนิกส์
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1,332,660.00

863,191.00

8,000,000.00 6,912,850.00
21,687,000.00 20,813,886.98
3,900,000.00 3,387,749.02

1,664,000.00

3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสมาชิก

3.8 ค่าของที่ระลึกสำ�หรับสมาชิก
4. หมวดค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
4.1 ค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการ

920,000.00

ปี 2561
งบประมาณ
จ่ายจริง
150,000.00
86,040.00

3.6 ค่าประกันอุบัติเหตุสำ�หรับสมาชิก

3.5 ค่าส่งเสริมกิจกรรมในโครงการ
		 ออมวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีเมื่อเกษียณ

รายการ

ปี 2562
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
150,000.00 - สำ�หรับจ่ายสมทบเป็นค่าหุ้นเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกที่มีหุ้น
น้อยกว่า 300,000.00 บาท นำ�ปันผลเฉลีย่ คืนมาซือ้ หุน้ เพิม่ โดย
ซื้อขั้นตํ่า 100 บาท สหกรณ์จะสมทบให้ 2 หุ้น เป็นเงิน 20.00
บาท (คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำ�นวนที่ซื้อหุ้น) และนำ�มาซื้อได้
เพียง ครั้งเดียว ระยะเวลา 24 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
897,000.00 - สำ�หรับค่าประกันอุบัติเหตุสำ�หรับสมาชิกสหกรณ์ 200,000.00
บาท/คน ค่าเบี้ยประกัน 78.00 บาท/คน
1,614,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการทำ�จำ�นองและตรวจสอบหลักทรัพย์ ในเขต
กรุงเทพและต่างจังหวัด เงินสนับสนุนสมาชิกในการประเมิน
หลักทรัพย์
3,200,000.00 - สำ�หรับค่าของที่ระลึกแก่สมาชิก
23,795,000.00
3,852,000.00 - สำ�หรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน ค่าพาหนะสำ�หรับ
กรรมการที่มาปฏิบัติงาน กรรมการที่เดินทางระหว่างวิทยาเขต
และกรรมการที่เดินทางจากสถานีวิจัย ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเครื่องแบบ ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน
ค่าตรวจสุขภาพ โครงการประกันสุ ขภาพ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุ
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1,165,000.00
1,500,000.00
4,900,000.00

1,318,000.00

4.4 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีและประชุมใหญ่วิสามัญ

4.5 ค่าสนับสนุนกิจการของ มก.

4.6 ค่าสมนาคุณ

1,154,062.00

4,876,990.00

1,061,623.69

1,090,049.52

ปี 2561
งบประมาณ
จ่ายจริง
795,000.00
577,810.02

4.3 ค่าใช้จ่ายในสรรหากรรมการและ
		 ผู้ตรวจสอบกิจการ

4.2 ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ปรึกษา
		 ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ
		 และผู้ตรวจสอบภายใน

รายการ

ปี 2562
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
976,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับทีป่ รึกษา ผู้สอบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
กิจการ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจสอบภายใน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเบีย้ ประกัน
อุบัติเหตุ โครงการประกันสุขภาพ ค่าเครื่องแบบ ค่าใช้จ่ายใน
การสัมมนา ค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ
1,165,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการสรรหากรรมการและ
ผูต้ รวจสอบกิจการ ค่าจัดพิมพ์ขา่ วเลือกตัง้ กรรมการและผูต้ รวจสอบ
กิจการ
1,500,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญและประชุม
ใหญ่วิสามัญ เช่น ค่าของรางวัล จับฉลาก ค่าพาหนะสมาชิก
ค่ารับรองสมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดประชุม
5,180,000.00 - สำ�หรับสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุน
กิจกรรมอื่นของ มก. และชมรม มก. อาวุโส
- สำ�หรับสนับสนุนวิทยาเขตกำ�แพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำ�นวนวิทยาเขตละ
1 แสนบาท
- สำ�หรับจ่ายคืนผลประโยชน์ตามบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์
ในอาคาร สอ.มก. 36 ปี จำ�นวน 3 ล้านบาท
1,369,000.00 - สำ�หรับค่าสมนาคุณกองคลัง สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์ กองยาน
พาหนะ บุคคลผูใ้ ห้ความช่วยเหลือสหกรณ์ ค่าตอบแทนผูป้ ระสานงาน
ค่าโทรศัพท์ผปู้ ระสานงาน และค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุผปู้ ระสานงาน
และค่าตอบแทนผู้เขียนบทความลงข่าวสารสหกรณ์
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600,000.00
2,573,000.00

985,000.00
3,051,000.00

4.9 ค่าสาธารณูปโภค

4.10 ค่าวัสดุอื่นๆ

4.11 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

4,303,395.85

994,432.33

2,303,009.54

369,079.21

ปี 2561
งบประมาณ
จ่ายจริง
900,000.00
695,685.80

4.8 เครื่องเขียนแบบพิมพ์

4.7 ค่าสัมมนาอื่นๆ

รายการ

ปี 2562
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
1,400,000.00 - สำ�หรับค่าจัดสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น ค่าจัดสัมมนาระหว่าง
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผูต้ รวจสอบกิจการ และสัมมนาวิชาการ
ครบรอบ 60 ปี สอ.มก.
450,000.00 - สำ�หรับแบบพิมพ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสหกรณ์ ใบเสร็จ คำ�ขอกู้
หนังสือคํ้าประกัน สลิปเงินฝาก สมุดเงินฝาก บัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อ
2,687,000.00 - สำ�หรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา
ค่าโทรศัพท์ส�ำ นักงาน ค่าโทรศัพท์มอื ถือ ค่าเช่าสัญญาณ Lease
Line ค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าสายสัญญาณระบบ
สำ�รองข้อมูลออนไลน์
1,085,000.00 - สำ�หรับค่าวัสดุของใช้ รวมทัง้ อุปกรณ์ทจี่ �ำ เป็นกับสำ�นักงาน เช่น
เครือ่ งเขียน กระดาษ หมึกเครือ่ งพิมพ์ และวัสดุทใี่ ช้ในการรับรอง
ต่างๆ
4,131,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าใช้จ่ายดำ�เนินคดี/เร่งรัด/
ติดตามหนี้สิน ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ค่าบริการธุรกรรม
เงินสด ค่าประกันรักษาเงินสด ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร
ค่าจัดงานทำ�บุญครบรอบ สอ.มก. ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้า
และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆ ค่ารับรองผู้มาเยี่ยมชม
สหกรณ์ ค่าใช้จ่ายจัดเก็บเอกสาร ค่าอากรเช็ค ค่าไปรษณียากร
และแสตมป์
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หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายได้ทุกหมวด

5. หมวดครุภัณฑ์

รายการ

ปี 2561
งบประมาณ
จ่ายจริง
4,451,000.00 2,893,642.90

ปี 2562
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
2,000,000.00 - NETWORK SWITCH สำ�หรับอัพเกรดให้รองรับปริมาณได้
เพิ่มขึ้น
- เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่อายุการใช้งานเกิน
กำ�หนดและสำ�หรับระบบคิว จำ�นวน 7 เครื่อง และโน๊ตบุ๊ค
จำ�นวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ Network Printer, Inkjet, Laser Printer and
Scanner, Dot matrix และสำ�หรับเครื่องที่ชำ�รุดระหว่างปี
- โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ และตู้เก็บเอกสาร
- กล้องดิจิตอล สำ�หรับใช้ในกิจกรรมสหกรณ์
- ระบบรักษาความปลอดภัยสำ�นักงาน เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งและ
เพิ่มความปลอดภัยภายในสำ�นักงาน
- ATM Router อุปกรณ์เชือ่ มโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้ส�ำ รอง
กรณีเครือข่ายขัดข้อง
- File Server เพื่อใช้เป็นศูนย์สำ�รองไฟล์
- ตู้เก็บโฉนด เพื่อรองรับปริมาณโฉนดในห้องมั่นคงที่เพิ่มขึ้น
- ตู้เซฟ สำ�หรับเก็บรักษาเงินระหว่างวัน
- ระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อทดแทนของเดิม
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รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปี 2561
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้มีแผนกลยุทธ์เพื่อดำ�เนินงาน
ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ สอ.มก. คือ “เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชนั้ นำ� เลิศลํา้ สวัสดิการ ดำ�เนินงานโปร่งใส
คูใ่ จประชาคม มก.” โดยมีแผนกลยุทธ์ทง้ั หมด 15 กลยุทธ์ และมีโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ รวมทัง้ สิน้
32 โครงการ โดยได้มกี ารมอบหมายให้ฝา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และมอบหมายคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจน
ผูก้ �ำ กับดูแลเพือ่ ให้การดำ�เนินการตามแผนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้มกี ารจัดสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงาน และสรุปผลการดำ�เนินงาน ตลอดจนรายงานถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นเพื่อนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป
ผลการดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์สรุปได้ ดังนี้
1. โครงการที่ดำ�เนินการได้ตามเป้าหมาย 21 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการออมหุ้นมีวินัยได้บำ�นาญ
1.2 โครงการปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
1.3 โครงการสำ�รวจความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทประเมินหลักทรัพย์
1.4 โครงการปรับปรุงระเบียบเงินกู้ฯ
1.5 โครงการสร้างกลไกการติดตาม และควบคุมการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.6 โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คํ้าประกันที่รับชำ�ระหนี้แทนสมาชิก
1.7 โครงการปรับปรุงเงื่อนไขการให้กู้ และการขยายบริการเงินกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
1.8 โครงการสร้างประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
1.9 โครงการปรับปรุงสวัสดิการ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.10 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ ห้มจี ติ มุง่ บริการ ทักษะ และความรูต้ อ้ งแม่นยำ�ในการให้บริการ
1.11 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุน
1.12 โครงการปรับปรุงขั้นตอนการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ
1.13 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
1.14 โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสหกรณ์อน่ื ทีป่ ระสบความสำ�เร็จ โดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.15 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
1.16 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน
1.17 โครงการอบรมเฉพาะด้านสำ�หรับกรรมการดำ�เนินการ
1.18 โครงการจัดทำ�วีดิทัศน์แนะนำ�สหกรณ์
1.19 โครงการดูงานสถานประกอบการหรือเกษตรกรที่ประสบความสำ�เร็จโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
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1.20 โครงการดูงานชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.21 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน
2. โครงการที่ได้ดำ�เนินการแล้วตามวัตถุประสงค์ แต่ผลการดำ�เนินงานตํ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง
จะมีการปรับปรุงและดำ�เนินงานต่อไปปี 2562 จำ�นวน 5 โครงการ ได้แก่
2.1 โครงการสหกรณ์สีขาว
2.2 โครงการ “หนึ่งคน หนึ่งความคิดสร้างสรรค์”
2.3 โครงการปรับปรุงการแสดงผลของระบบสมาชิกสมทบฯ
2.4 โครงการระบบตรวจนับจำ�นวนสมาชิกสมทบเข้าใหม่ และ เปิด-ปิด บัญชี
2.5 โครงการพัฒนาแบบฟอร์มเปิดบัญชีจากระบบฯ
3. โครงการที่ยังดำ�เนินการไม่แล้วเสร็จ จะมีการดำ�เนินการต่อในปี 2562 เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
จำ�นวน 5 โครงการ ได้แก่
3.1 โครงการชำ�ระเงินกู้แบบก้าวหน้า
3.2 โครงการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์คํ้าประกันเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาการชำ�ระหนี้
3.3 โครงการสร้างบำ�นาญจากทรัพย์สินของสมาชิก
3.4 โครงการจัดสร้างห้องสโมสรสมาชิก
3.5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำ�เนินงาน จำ�นวน 1 โครงการ ได้แก่
4.1 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุน (ปรับเปลี่ยนวิธีการดำ�เนินงานโดย
สอดแทรกการบรรยายไปในการปฐมนิเทศสมาชิก การสัมมนาสมาชิก)
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
เป้าหมาย 2562 งบประมาณ
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบำ�นาญให้ตนเอง เป็นการพึ่งตนเองให้มากที่สุดตาม
		
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 รณรงค์ให้สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า 300,000 บาท ออมในรูปทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบำ�นาญให้ตนเองเมื่อเกษียณอายุ
1. โครงการ “ออมหุ้น มีวินัย ได้บำ�นาญ”
คณะกรรมการบริหาร / จำ�นวนของสมาชิกกลุม่ เป้าหมาย
100 คน
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ายการเงินและการ ที่เข้าร่วมโครงการ (เงินเดือน
ลงทุน
ไม่เกิน 22,000 บาท และมีหุ้น
ไม่ถึง 300,000 บาท)
วัตถุประสงค์ที่ 2 ให้สมาชิกได้รับสินเชื่อโดยสะดวกรวดเร็ว มีประโยชน์และสามารถชำ�ระคืนได้ตามกำ�หนด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านสินเชื่อ คณะกรรมการเงินกู้ / ระยะเวลาในการให้บริการลดลง อย่างน้อย 2 ประเภท
โครงการต่อเนื่อง
ฝ่ายสินเชื่อสมาชิก อย่างน้อยร้อยละ 10
2. โครงการจัดทำ�ใบคำ�ขอกู้แบบออนไลน์
คณะกรรมการเงินกู้ / โปรแกรมยืน่ คำ�ขอกูแ้ บบออนไลน์ อย่างน้อย 1 โปรแกรม 200,000
ฝ่ายสินเชื่อสมาชิก
3. โครงการเพิ่มทางเลือกในการชำ�ระเงินกู้
คณะกรรมการเงินกู้ / ระบบการชำ�ระเงินกู้แบบอัตรา
1 ระบบ
โครงการต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริหาร ก้าวหน้า
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มความรัดกุมในการให้สินเชื่อแก่สมาชิก
1. โครงการปรับปรุงระเบียบเงินกูใ้ ห้สอดคล้องกับสถานภาพ คณะกรรมการเงินกู้ / จำ�นวนระเบียบที่ปรับปรุง
1 ระเบียบ
โครงการต่อเนื่อง
ด้านรายได้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายสินเชื่อสมาชิก
แต่ละประเภท
กลยุทธ์ที่ 4 ควบคุมการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด กรณีสมาชิกได้รับการผ่อนผันการให้กู้ด้วยเหตุจำ�เป็น
1. โครงการปรับปรุงกลไกในการควบคุมการใช้เงินกู้ให้ คณะกรรมการเงินกู้ / กลไกในการติดตามฯ ได้รับ
1 ระบบ
โครงการต่อเนื่อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ฝ่ายสินเชื่อสมาชิก การปรับปรุง

โครงตามแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี 2562
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
เป้าหมาย 2562 งบประมาณ
หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 5 ให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่มีปัญหาการชำ�ระหนี้และผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้ที่เป็นหนี้เสีย (NPL)
1. โครงการสมาชิกขายสินทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ คณะกรรมการเงินกู้ / ระเบียบโครงการ
1 ระเบียบ
โครงการต่อเนื่อง
แทนการจำ�นอง โดยมีข้อตกลงการซื้อคืน
คณะกรรมการบริหาร
2. โครงการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คํ้าประกันที่รับ คณะกรรมการเงินกู้ / จำ�นวนผู้คํ้าประกันที่ได้รับความ ร้อยละ 80 ของ
โครงการต่อเนื่อง
ชำ�ระหนี้แทนสมาชิก
คณะกรรมการบริหาร ช่วยเหลือ
ผู้คํ้าประกันที่ขอ
ความช่วยเหลือ
วัตถุประสงค์ที่ 3 มีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาการให้ คณะกรรมการบริหาร หลักเกณฑ์การวิเคราะห์การให้ 1 หลักเกณฑ์
สินเชื่อและการฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
การเงิน / ฝ่ายการเงิน สินเชื่อและการฝากเงินทั้งด้าน
และการลงทุน
ปริมาณและด้านคุณภาพทีไ่ ด้รบั
การปรับปรุง
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทนจาก คณะกรรมการบริหาร อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4.00
โครงการต่อเนื่อง
การลงทุน
การเงิน / ฝ่ายการเงิน
และการลงทุน
วัตถุประสงค์ที่ 4 ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นโดยทั่วถึงและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสวัสดิการให้ครอบคลุมตามความจำ�เป็นของสมาชิกยิ่งขึ้น
1. โครงการปรับปรุงสวัสดิการแก่สมาชิกให้เหมาะสมและ คณะกรรมการการศึกษา จำ�นวนสวัสดิการที่ได้รับการ อย่างน้อย 1 สวัสดิการ
โครงการต่อเนือ่ ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และประชาสัมพันธ์ / ปรับปรุง
คณะกรรมการบริหาร /
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
วัตถุประสงค์ที่ 5 บริการสมาชิกด้วยนํ้าใจ
กลยุทธ์ที่ 8 ให้บริการสมาชิกด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ และประทับใจ
1. โครงการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการให้บริการใน คณะกรรมการบริหาร / จำ�นวนงานทีม่ กี ารลดขัน้ ตอนและ
งานที่สมาชิกมารับบริการจำ�นวนมาก
ฝ่ายจัดการ
ลดระยะเวลาในการให้บริการ
2. โครงการพัฒนาระบบการโอนเงินเพือ่ เข้าบัญชีสมาชิก คณะกรรมการพัฒนา การติดตั้งระบบ QR Code ใน
ผ่านระบบ QR Code
เ ท ค โ น โ ล ยี / ฝ่ า ย การให้บริการของ สอ.มก.
คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ที่ 6 พัฒนาความรอบรู้ทุกด้านให้แก่สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 9 ให้ความรู้และการศึกษาอบรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออม/การเงิน/ คณะกรรมการการศึกษา จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
การลงทุน
และประชาสัมพันธ์
2. จัดทำ�หลักสูตรการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
คณะกรรมการการศึกษา หลักสูตรปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
และประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ที่ 7 ให้มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณให้มปี ระสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหาร/ โปรแกรมระบบงานสารบรรณ
หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย อิเล็กทรอนิกส์
2. โครงการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน
จำ�นวนเจ้าหน้าทีท่ รี่ ายงานความ
ของเจ้าหน้าที่
เสี่ยงที่พบขณะปฏิบัติงานจริง
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหาร จัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกใน
ผู้ประสานงานของสหกรณ์
การปฏิบตั งิ านให้พอเพียงกับการ
ให้บริการสมาชิก

งบประมาณ
-

100,000
-

600,000
-

เป้าหมาย 2562
2 งาน
จำ�นวนสมาชิกทีใ่ ช้งาน
ไม่น้อยกว่า 20 คน/
เดือน
150 คน
1 หลักสูตร

1 โปรแกรม
เจ้าหน้าที่ทุกคน
2 แห่ง

หมายเหตุ
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ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
เป้าหมาย 2562
คณะกรรมการบริหาร งานที่ผ่านการประเมินของกรม ไม่ตาํ่ กว่าเกณฑ์ทกี่ รม
ส่งเสริมสหกรณ์
ส่งเสริมสหกรณ์ก�ำ หนด
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
1. โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
คณะกรรมการบริหาร / แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
1 แผน
ฝ่ายจัดการ
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำ�งานและจัดทำ�คู่มือ คณะกรรมการบริหาร / คู่มือการปฏิบัติงาน
ทุกงาน
การปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่
ฝ่ายจัดการ
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และจรรยาบรรณในการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ
1. โครงการอบรมเฉพาะด้านสำ�หรับกรรมการดำ�เนินการ คณะกรรมการบริหาร จำ�นวนกรรมการดำ�เนินการทีผ่ า่ น อย่างน้อย 10 คน
การอบรม
วัตถุประสงค์ที่ 8 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพึ่งตนเองให้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการสมาชิกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบการเงินและระบบ คณะกรรมการพัฒนา โปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ดา้ น 1 โปรแกรม
บัญชีให้มีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี/คณะกรรมการ ระบบการเงินและระบบบัญชี
บริหาร / ฝ่ายจัดการ
2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยง่ายต่อการใช้งาน คณะกรรมการพัฒนา ซอฟแวร์พร้อมทัง้ Source Code 1 โปรแกรม
เทคโนโลยี / คณะ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สหกรณ์
กรรมการบริหาร / คณะ
กรรมการการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ / ฝ่าย
จัดการ
3. โครงการพัฒนา Line Chat BOT สำ�หรับริการสมาชิก คณะกรรมการพัฒนา ซอฟแวร์ที่สามารถรองรับการใช้ 1 โปรแกรม
แบบออนไลน์
เทคโนโลยี /
งานบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ กุ ระบบ
ฝ่ายคอมพิวเตอร์

โครงการ
4. โครงการสหกรณ์สีขาว
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500,000

500,000

500,000

-

-

-

ใช้จากงบประจำ�

ใช้จากงบประจำ�

งบประมาณ
หมายเหตุ
โครงการต่อเนื่อง
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
เป้าหมาย 2562 งบประมาณ
วัตถุประสงค์ที่ 9 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมกิจกรรมสู่วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือเกษตรกร คณะกรรมการส่งเสริม จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน
150,000
ที่ประสบความสำ�เร็จโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาคุณภาพชีวติ
2. โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจวิถีชุมชน
คณะกรรมการส่งเสริม จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน
150,000
และพัฒนาคุณภาพชีวติ
วัตถุประสงค์ที่ 10 ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร จำ�นวนโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
2 โรงเรียน
400,000
ที่ขาดแคลน
2. โครงการสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน คณะกรรมการบริหาร จำ�นวนชุมชนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
1 ชุมชน
300,000
3. โครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียน
คณะกรรมการบริหาร จำ � นวนโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การ
1 โรงเรียน
60,000
ส่งเสริม
รวม
3,460,000.00

หมายเหตุ
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วาระที่

8

การเลือกตั้ง ประจำ�ปี 2562
8.1 คณะกรรมการดำ�เนินการ
8.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ
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การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 43 การเลือกตั้งและ
การดำ�รงตำ�แหน่ง ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดำ�เนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการ
อื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
เนื่องจากในปี 2562 มีกรรมการที่ยังอยู่ในวาระตามข้อบังคับข้อ 44 จำ�นวน 7 คนดังนี้
สายวิชาการ รายชื่อดังนี้
1. ดร. จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
2. ผศ. ภัคพร
วงษ์สิงห์
3. รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ
4. ดร. วิวัฒน์
แดงสุภา
สายสนับสนุน รายชื่อดังนี้
1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
2. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
3. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ได้ด�ำ เนินการสรรหาตาม
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 และ พ.ศ.
2555 แทนตำ�แหน่งที่ว่างลง 7 คน ได้แก่สายวิชาการ 3 คน และสายสนับสนุน 4 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีผู้ได้รับการสรรหา เรียงตามอักษร ดังนี้
สายวิชาการ
1. รศ. บพิธ จารุพันธุ์
2. ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา
3. นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
สายสนับสนุน
1. นายนพดล
ระโยธี
2. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
3. นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
4. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2562
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มติทปี่ ระชุม………………………………………………………………………………………..……………………………

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 58 ข้อ 59 และระเบียบว่าด้วย
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จำ�นวน 3 คน อยู่ในตำ�แหน่งได้คราวละ
หนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้ ประกอบด้วยผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
2. มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้วิชาชีพนั้น
เกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน
3. มีความรู้ทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ได้ด�ำ เนินการสรรหาผูต้ รวจสอบ
กิจการ โดยวิธีการให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน 3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชื่อ
ทีป่ ระกาศให้เลือกทัง้ หมด แล้วนำ�รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การเลือกทีไ่ ด้คะแนนมากทีส่ ดุ ในแต่ละสาขาวิชาชีพ สาขาละ
1 คน เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางธาริณี ประนิช
2. ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้วิชาชีพนั้นเกี่ยวกับ
สหกรณ์มาก่อน ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์
3. ด้านบริหารทั่วไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

เรื่อง ผลการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เรือ่ ง การรับสมัครเข้ารับการเลือก
ตั้งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 และการรับสมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้
ดำ�เนินการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด จึงขอประกาศผลการลงคะแนนสรรหาคณะ
กรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562 เรียงตามหมายเลข ดังนี้
กรรมการ สายวิชาการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
หมายเลข 2 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
หมายเลข 3 นายสหัส
ภัทรฐิตินันท์
สังกัดสำ�นักทะเบียนและประมวลผล
หมายเลข 4 อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
หมายเลข 5 นายณฐภัทร นกแก้ว
สังกัดสำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
หมายเลข 6 ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
หมายเลข 7 ผศ.สุชนิ
ปลีหะจินดา
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
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กรรมการ สายสนับสนุน รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 นายวิเชียร
ไล้เลิศ
สังกัดคณะเกษตร กำ�แพงแสน
หมายเลข 2 นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
สังกัดสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน
หมายเลข 3 นายนพดล
ระโยธี
สังกัดสำ�นักหอสมุด
หมายเลข 4 นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
สังกัดคณะเกษตร
หมายเลข 5 นางสรัญญา
โชติพัฒน์
สังกัดกองคลัง สำ�นักงานอธิการบดี
หมายเลข 6 นายธงพล
ศรีสวัสดิ์
สังกัดสำ�นักงานอธิการบดี
หมายเลข 7 นายประเพลิน เกษมโอภาส
สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
หมายเลข 8 นายชูโชค
ชูเจริญ
สังกัดสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

3,803
3,214
2,596
1,004
460
928
1,133

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3,120 คะแนน
3,225 คะแนน
2,788 คะแนน
3,023 คะแนน
1,759 คะแนน
834 คะแนน
1,271 คะแนน
985 คะแนน

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
ด้านการเงิน/การบัญชี
หมายเลข 1 นางธาริณี ประนิช
สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
ได้ 3,670 คะแนน
จังหวัดสกลนคร
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์
หมายเลข 2 รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ 2,012 คะแนน
หมายเลข 3 นายมาโนช สุวรรณศิลป์ สังกัดสำ�นักการกีฬา
ได้ 2,053 คะแนน
ด้านการบริหารทั่วไป
หมายเลข 4 นางสุวาพร ชื่นอารมณ์ สังกัดกองคลัง สำ�นักงานอธิการบดี
ได้ 2,880 คะแนน
หมายเลข 5 น.ส.จิรธนา ศรีดาหลง
สังกัดศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้ 868 คะแนน
			 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
					

ประกาศ ณ วันที่ 30

พฤศจิกายน 2561

(ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม)
ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 และการรับสมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 และคณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้ด�ำ เนินการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นั้น
บัดนี้ ผลการสรรหาได้เสร็จสิน้ แล้ว โดยมีผไู้ ด้รบั คะแนนจากการสรรหาเพือ่ เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562 ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ จำ�นวน 3 คน
1. รศ. บพิธ จารุพันธุ์
2. ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา
3. นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
กรรมการสายสนับสนุน จำ�นวน 4 คน
1. นายนพดล ระโยธี
2. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
3. นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
4. นายวิเชียร ไล้เลิศ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านละ 1 คน
ด้านการเงิน/การบัญชี
		 นางธาริณี ประนิช
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์
		 นายมาโนช สุวรรณศิลป์
ด้านการบริหารทั่วไป
		 นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
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ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม)
ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ชื่อ - สกุล

รศ.บพิธ จารุพันธุ์
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
นายณฐภัทร นกแก้ว
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
(1) จำ�นวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน
(2) จำ�นวนบัตรเสีย

หมายเลข

1
2
3
4
5
6
7

2,394
2,016
1,671
655
292
593
760
184 ใบ
233 ใบ

บางเขน

คะแนนรวม
วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาเขตฯ ศูนย์วิจัย
กำ�แพงแสน ศรีราชา
สกลนคร ข้าวโพดฯ
862
122
228
113
729
95
189
107
526
95
168
74
180
46
68
33
95
34
14
13
213
34
63
14
234
44
56
21
คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 3.42
คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 4.34

สายวิชาการ (วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

รายงานผลการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562
โครงการ
พหุภาษา
84
78
62
22
12
11
18

3,803
3,214
2,596
1,004
460
928
1,133

รวมทั้งสิ้น
(คะแนน)

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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168

1
2
3
4
5
6
7
8

หมายเลข

นายวิเชียร ไล้เลิศ
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
นายนพดล ระโยธี
นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
นางสรัญญา โชติพัฒน์
นายธงพล ศรีสวัสดิ์
นายประเพลิน เกษมโอภาส
นายชูโชค ชูเจริญ
(1) จำ�นวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน
(2) จำ�นวนบัตรเสีย

ชื่อ - สกุล
1,715
1,685
1,841
1,830
1,228
616
1,079
498
151 ใบ
146 ใบ

บางเขน

คะแนนรวม
วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาเขตฯ ศูนย์วิจัย
กำ�แพงแสน ศรีราชา
สกลนคร ข้าวโพดฯ
944
92
193
99
1,019
115
205
115
522
80
165
103
681
119
199
107
246
79
123
53
111
50
32
17
107
32
37
5
380
44
40
13
คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 2.81
คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 2.72

สายสนับสนุน (วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

รายงานผลการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562
โครงการ
พหุภาษาฯ
77
86
77
87
30
8
11
10

3,120
3,225
2,788
3,023
1,759
834
1,271
985

รวมทั้งสิ้น
(คะแนน)

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ชื่อ - สกุล
บางเขน

ด้านการเงิน การบัญชี
1
นางธาริณี ประนิช
2,303
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบทงกฎหมายสหกรณ์
2
รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
1,158
3
นายมาโนช สุวรรณศิลป์
1,463
ด้านการบริหารทั่วไป
4
นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
1,981
5
น.ส.จิรธนา ศรีดาหลง
514
(1) จำ�นวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน
256 ใบ
(2) จำ�นวนบัตรเสีย
221 ใบ

หมายเลข

48
91

600
320

109
92

268

554
101
140
172
30
48
คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 4.76
คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 4.11

128

799

46
79

41
57

87

คะแนนรวม
วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาเขตฯ ศูนย์วิจัย
กำ�แพงแสน ศรีราชา
สกลนคร ข้าวโพดฯ

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562

58
25

56
30

85

โครงการ
พหุภาษาฯ

2,880
868

2,012
2,053

3,670

รวมทั้งสิ้น
(คะแนน)

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2562

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562
ตามที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ได้กำ�หนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนดำ�เนินการเกินกว่า 200
ล้านบาท สามารถจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนทำ�การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ได้ โดยอยู่ภายใต้การกำ�กับ
ดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ที่จะทราบผลการดำ�เนินงาน และฐานะทางการ
เงินโดยรวดเร็ว นั้น
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 42 (7) กำ�หนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 มีมติคัดเลือก นางสาวสุภางค์
เวสารัชอารียก์ ลุ ผูช้ �ำ นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2561 และกำ�หนดค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ เป็นเงิน 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
สำ�หรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2562 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จำ�นวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้ชำ�นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จำ�กัด โดย นายอาภากร เทศพันธ์
คณะกรรมการดำ�เนินการ ในคราววาระการประชุม ครั้งที่ 22/2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ได้ตรวจสอบเงื่อนไข ตามข้อกำ�หนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งได้พิจารณาถึงระยะเวลาการเข้า
ปฏิบตั งิ านสอบบัญชี จำ�นวนผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี ประสบการณ์การทำ�งาน ตลอดจนกำ�หนดการตรวจสอบบัญชี
จนสามารถรับรองงบการเงินได้ตรงตามกำ�หนดเวลา และสามารถประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีได้ไม่เกินวันที่
31 มกราคม 2563 หรือระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้ว มีมติเลือก นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารียก์ ลุ ผูช้ �ำ นาญงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2562
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จำ�นวน 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และบริษัท เอ็น.เอส.เค
สอบบัญชี จำ�กัด โดย นายอาภากร เทศพันธ์ เป็นผู้สอบบัญชีสำ�รอง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม……………………………………………….................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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พิจารณากำ�หนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน
ประจำ�ปี 2562

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน
ประจ�ำปี 2562
การกูย้ มื เงินหรือคํา้ ประกัน ตามข้อบังคับข้อ 30 วงเงินกูย้ มื หรือคํา้ ประกัน ทีป่ ระชุมใหญ่อาจกำ�หนด
วงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันสำ�หรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำ�เป็นและสมควรแก่การดำ�เนินงาน วงเงินซึ่งกำ�หนด
ดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำ�หนดหรือนายทะเบียน
สหกรณ์ ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือคํา้ ประกันสำ�หรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือคํา้ ประกันสำ�หรับ
ปีก่อนไปพลาง
ในปี 2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่กำ�หนดวงเงินกู้ยืมจำ�นวน 8,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงิน
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ (หนังสือที่ กษ.1110/843 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561) สำ�หรับ
ใช้เป็นทุนดำ�เนินงานและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
สำ�หรับปี 2562 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2562 ได้พิจารณาวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด อาจกู้ยืมหรือ
คาํ้ ประกัน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือ
การคํ้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 กำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ทั่วไปสำ�หรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยพิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระแล้วรวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์
ตามงบทดลอง ณ วันสิน้ เดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ และกำ�หนดค่าสัมประสิทธิใ์ นการคำ�นวณวงเงินกูย้ มื
ของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินกูย้ มื ของสหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุน้ รวมกับ
ทุนสำ�รองของสหกรณ์
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น จำ�นวน 8,154.47 ล้านบาท และทุนสำ�รอง
จำ�นวน 1,368.16 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำ�นวน 9,522.63 ล้านบาท ดังนั้นวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือ
คํ้าประกันได้ตามระเบียบนายทะเบียนฯ คือ วงเงินไม่เกิน 14,283.95 ล้านบาท
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมพิจารณา กำ�หนดวงเงินซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
อาจกู้ยมื หรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2562 เป็นจำ�นวน 9,500 ล้านบาท เพือ่ ใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจและ
รักษาสภาพคล่องในการดำ�เนินงาน
มติที่ประชุม……………………………………...………………………….....................................……..
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

174

วาระที่

11

พิจารณาอนุมัติ
หลักการการนำ�เงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
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 ข้อ
กำ�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 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีทุนสำ�รอง
จำ�นวน 1,368.16 ล้านบาท
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดำ�เนินการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการดำ�เนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด นำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติทปี่ ระชุม..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

วาระที่

12

เรื่องอื่นๆ

178

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

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ เงินลงทุน
ยืม
(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
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

ทุนสะสม
ตามข้อบังคับ

ผลการด�ำเนินงานในรอบ 60 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
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2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

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
10,915

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
8,154,467,980.00

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
26,694,681,147.20

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
6,179,235,826.09
6,425,300,377.23

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
10,258,160,000.00

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
18,646,018,539.52

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ เงินลงทุน
ยืม
(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
1,368,157,911.13

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
421,432,617.97
478,016,339.97

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
37,304,737,259.02
41,139,094,408.64

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
918,909,539.78
950,422,953.22

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
2560

180

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
6.50

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
37.00

บทความพิเศษ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ปันผล-เฉลี่ยคืน

?

เท่าไรดี

ต่างคนก็ตา่ งความคิด และมีระดับความพอใจไม่เท่ากัน แต่สว่ น
ใหญ่ก็แน่นอนละ มากไว้ก่อนเป็นดีและถูกใจ
ผู้มีหน้าที่จัดสรร คือ คณะกรรมการดำ�เนินการเพื่อนำ�เสนอที่
ประชุมใหญ่จงึ ควรต้องจัดสรรให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้อย่างเหมาะสม
และถูกต้องตามที่ควรจะเป็น  แล้วเท่าไรดีล่ะครับ
เมื่อบริหารสหกรณ์แล้วมี “ส่วนเหลื่อม” ระหว่างรายได้กับ   
รายจ่าย เกิดขึน้ ทีม่ กั เรียกกันว่า กำ�ไรสุทธิ ทีจ่ ะต้องมาจัดสรรแบ่งปันกัน
ในที่ประชุมใหญ่ ตามที่กฎหมายสหกรณ์ได้กำ�หนดไว้อย่างกว้างๆ ใน
สหกรณ์ใหญ่ทมี่ กี �ำ ไรมากก็มกั จะมีปญ
ั หาเกิดขึน้ ว่าจะปันผล-เฉลีย่ คืนใน
อัตรากี่เปอร์เซ็นต์จึงจะเหมาะสม

190

ข้อคิดที่ควรนำ�มาพิจารณา
1. ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของสหกรณ์ควรจะต้องพิจารณาก่อน คือ
เงินปันผล ตามหุน้ ควรจะได้กเี่ ปอร์เซ็นต์ ตามหลักสหกรณ์ “หุน้ สหกรณ์”
คือการที่สมาชิกมาร่วมทุนเพื่อช่วยเหลือกันและกันเพื่อดำ�เนินกิจการ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

กันเอง (เพื่อปกป้องการค้ากำ�ไรจากนายทุน) โดย
มิได้หวังเงินปันผลจากกำ�ไรเป็นสำ�คัญ แต่เมือ่ มีก�ำ ไร
เกิดขึน้ ก็ควรจะต้องมาพิจารณาจัดสรรให้เจ้าของ
หรือผู้ถือหุ้นก่อน
อัตราเงินปันผลควรจะต้องไม่น้อยกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสูงสุด เพราะหุ้นสหกรณ์
ราคาหุ้นละ 10 บาทคงที่ และถอนออกไม่ได้ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ขณะนี้มากที่สุด        
ก็ 4.0% ถ้าปันผลให้ถึง 6.5% ก็นับว่าสูงมากแล้ว
ถ้าสูงเกินไปก็จะเป็นการค้ากำ�ไรเกินควร ซึ่งผิด
หลักการสหกรณ์อย่างยิ่ง และโดยเฉพาะสหกรณ์  
ที่มีสินทรัพย์สูงมากเกินพอแล้วก็ควรจะส่งเสริม      
การเพิม่ หุน้ เฉพาะผูท้ ยี่ งั มีหนุ้ ตํา่ กว่าเกณฑ์เท่านัน้
คณะกรรมการควรจะได้ศกึ ษาเปรียบเทียบกับสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันด้วยว่าเขา
ปันผลกันในอัตราที่มากน้อยแค่ไหน
การนำ�สหกรณ์อนื่ มาเปรียบเทียบก็ควร
จะได้มองให้รอบด้านด้วยว่าแต่ละสหกรณ์มีความ
เป็นมาอย่างไร ซึง่ อาจจะแตกต่างกันออกไป มีสมาชิก
บางท่านนำ�มากล่าวเปรียบเทียบ โดยไม่ได้ศึกษาใน
รายละเอียด

2. ผูใ้ ช้บริการเงินกู้ ก็ตอ้ งเป็นสมาชิกหรือ
เจ้าของสหกรณ์ด้วยเช่นกัน ผู้กู้เป็นผู้ที่ต้องเสีย  
ดอกเบี้ยจากการกู้และจะมีส่วนเหลื่อมจากทุน (ทุน
เรือนหุน้ -อัตราเงินปันผล) เพือ่ เป็นกำ�ไรของสหกรณ์
แต่ในเมื่อดอกเบี้ยเงินกู้ 5.9% แต่อัตราเงินปันผล
6.5% ก็แสดงว่าสหกรณ์ขาดทุนอยูแ่ ล้ว 0.6% ยิง่ ให้
เฉลีย่ คืน 37% จากดอกเบีย้ 5.9 % ก็จะเหลือดอกเบีย้
เงินกู้สุทธิจริงๆ เพียงแค่ประมาณ 3.7% สหกรณ์    
จะยิ่งขาดทุนไปอีกเป็น 5.9-3.7 = 2.2 % ด้วยซํ้า นี่
แสดงให้เห็นว่าถ้าสหกรณ์ใช้หุ้นเป็นทุนเพียงอย่าง
เดียวอย่างสหกรณ์ใหม่ ๆ ก็คงจะบริหารจัดการอย่าง
นี้ไม่ได้อย่างแน่นอน
แต่ สอ.มก. เรามีเงินรับฝากอยูถ่ งึ ประมาณ
25,000 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนประมาณ 3.5% และ
มีทุนสำ�รอง 1,400 ล้านบาท ซึ่งไม่มีต้นทุนสหกรณ์
จึงสามารถกำ�หนดดอกเบีย้ เงินกูข้ องสมาชิกได้เพียง
5.9% จากเงินที่สมาชิกกู้ทั้งหมดประมาณ 6,000
ล้านบาท แล้วยังเฉลี่ยคืนจาก 5.9% ให้ถึง 37%
เหลือดอกเบี้ยเงินกู้จริงเพียงแค่ 3.7%
เพราะสหกรณ์ได้น�ำ เงินฝากทีเ่ หลือ   ประมาณ
20,000 ล้านบาท ไปลงทุนทำ�กำ�ไรเพือ่ นำ�มาปันผล-
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กำ�ไรสุทธิ

291,568,877.78

296,041,743.57

353,064,643.13

485,228,964.74

508,170,991.14

583,789,956.41

631,641,671.23

657,811,820.68

662,042,852.96

701,347,595.15

918,909,539.78

ปี

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

6.50

6.40

6.40

6.40

6.40

6.40

6.35

6.35

6.25

6.25

6.00

%

บาท

474,891,944.92

424,893,955.45

385,660,853.52

351,832,976.44

322,188,002.61

295,144,780.49

266,940,301.07

234,061,047.04

201,025,355.52

176,872,758.24

150,229,186.19

ปันผล

37.00

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

33.00

33.00

30.00

%

131,038,314.88

117,594,867.60

105,149,614.96

92,577,109.76

81,200,044.66

74,383,258.54

66,635,534.58

58,396,978.16

51,657,630.39

47,674,080.64

40,987,959.32

บาท

เฉลี่ยคืน

ตารางสรุป กำ�ไรสุทธิ/ปันผล/เฉลี่ยคืน

5.90

5.90

5.90

6.00

6.00

6.00

6.00

5.40

5.40

5.50

5.50

ก่อน
หักเงินเฉลี่ยคืน

3.717

3.835

3.835

3.900

3.900

3.900

3.900

3.510

3.618

3.685

3.850

หลัง
หักเงินเฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้
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เฉลี่ยคืนได้ในเปอร์เซ็นต์สูงๆ ถึง 6.5% และ 37%
ตามลำ�ดับ และยังเหลือกำ�ไรไปจัดสรรเป็นสวัสดิการ
ต่างๆ อีกมากมาย ท่านสมาชิกผู้กู้สหกรณ์ทั้งหลาย
จึงมิได้เป็นผูท้ �ำ กำ�ไรให้สหกรณ์มากนัก หรือแทบไม่มี
ส่วนเหลื่อมเลยก็ว่าได้ แต่ผู้ที่ฝากเงินกับสหกรณ์
ต่างหากที่นอกจากท่านจะได้รับดอกเบี้ยรับฝาก
มากกว่าฝากธนาคารทั่วไปแล้ว ท่านยังเป็นผู้ช่วย   
ทำ�ทุนให้สหกรณ์ได้มีกำ�ไรมาแบ่งปันกัน จึงใคร่       
ขอให้มาฝากเงินกับสหกรณ์กันเถิด
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหาร  
การเงิน ของสหกรณ์ต้องมี “นํ้ายา” ในการนำ�เงิน
ไปลงทุนอย่างเหมาะสมและถูกต้องให้มีกำ�ไรกับ
สหกรณ์และไม่ประมาทเลินเล่อ หรือทุจริตให้เกิด
ความเสียหายกับสหกรณ์อย่างที่ทราบๆ กัน
อัตราเฉลี่ยคืน ควรจะเป็นเท่าไรจึงไม่ได้
คิดจากอัตราเงินปันผลหุ้นเสียแล้ว เพราะหุ้นไม่ใช่
ทุนใหญ่ในการบริหารแต่เป็นอัตราดอกเบี้ยเงิน      
รับฝากเฉลีย่ ซึง่ ก็ประมาณ 3.5% และเมือ่ ดอกเบีย้
เงินกู้ 5.9% เฉลีย่ คืน 37% เหลือดอกเบีย้ เงินกูจ้ ริงๆ
เป็น 3.7% จะเท่ากับต้นทุนเงินรับฝากแล้ว คงจะ
เฉลี่ยคืนมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะมันใกล้เคียง      
เงินทุนแท้จริงคือเงินรับฝาก 3.5% แล้ว

ส่วนกำ�ไรทีย่ งั เหลือจากต้นทุนของสหกรณ์
เอง คือ เงินทุนสำ�รอง 1,400 ล้านบาท ก็ควรจะ
ได้จดั สรรเป็นสวัสดิการต่างๆ อย่างมากมายเถิด เพือ่
จะได้เป็นประโยชน์กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง และ
ยุติธรรมกับทุกคน เพราะเงินเฉลี่ยคืนนั้นจะได้รับก็
เฉพาะผู้ที่กู้เงินกับสหกรณ์เท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้กู้ก็
จะไม่มีส่วนได้รับเฉลี่ยคืน
สรุปไว้ว่า
1. อัตราเงินปันผลหุน้ ต้องมากกว่าเปอร์เซ็นต์
เงินรับฝากสูงสุด แต่ไม่มากเกินไปจน “น่าเกลียด”
2. อัตราเงินเฉลี่ยคืน เมื่อคำ�นวณแล้วได้
อัตราดอกเบีย้ เงินกูจ้ ริงทีต่ อ้ งไม่ตาํ่ กว่าอัตราต้นทุน
แท้จริงของสหกรณ์
3. เงินทีไ่ ด้จากการลงทุน จากเงินทุนสำ�รอง
ควรไปจัดสรรเป็นเงินสวัสดิการ เท่านั้น
4. ถ้าต้องการสวัสดิการมากก็ควรจัดสรร
ทุนสำ�รองแต่ละปีไว้มากๆ ด้วย
โดย สมาชิก 1430
(กรรมการเก่า-แก่)
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“ไม่จ�ำเป็นต้องดิ้น ก็อย่าดิ้น”
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
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การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน   
แตกต่างกันออกไปในหลายรูปแบบในแต่ละสหกรณ์ซึ่ง         
ไม่เหมือนกันตามแต่เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ความ
เป็นมาของแต่ละสหกรณ์ ซึง่ ไม่เหมือนกันแต่กพ็ อจะแบ่งแยก
ไว้คร่าวๆ ดังนี้
1. ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ ตามขนาด
ทุนทรัพย์ และหรือจำ�นวนสมาชิก
2. อายุก่อตั้งมาแล้ว 5 ปี  10 ปี 20 ปี มากกว่า 30
ปี ไปแล้ว
3. ตามลักษณะอาชีพของสมาชิกหรือหน่วยงาน
เช่น
3.1 สหกรณ์ข้าราชการ ระดับกระทรวง กรม
กอง ฯลฯ
3.2 สหกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
3.3 สหกรณ์ครู และหรืออาชีพครู ในแต่ละ
จังหวัด
3.4 สหกรณ์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุขตาม
จังหวัดต่าง ๆ
3.5 สหกรณ์ของข้าราชการทหาร
3.6 สหกรณ์ของข้าราชการตำ�รวจ
3.7 สหกรณ์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3.8 สหกรณ์ของหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท
โรงงาน ห้างร้านต่างๆ ฯลฯ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย เริ่มจัด
ตั้งกันในหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ ตามกรม
กอง ครูในแต่ละจังหวัด มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ สหกรณ์ที่มีการ      
ก่อตั้งมานานเหล่านี้จะมีอายุ 40, 50, 60 ปีขึ้นไป
และมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คนขึ้นไป สหกรณ์
ออมทรัพย์เหล่านี้จะมีข้อได้เปรียบในการบริหาร
จัดการเรื่องเงิน จึงสามารถทำ�กำ�ไรได้ไม่ยากเย็น   
มากนัก ตามข้อคิดดังต่อไปนี้
1. เงินทุนสำ�รอง ทุกๆ ปี เมือ่ มีการประชุม
ใหญ่ก็จะต้องจัดสรรผลกำ�ไรอย่างน้อย 10% มา
เป็นทุนสำ�รอง (ตัวเลข) เงินทุนสำ�รองนี้จะอยู่เป็น
ของสหกรณ์ ไปไหนไม่ได้เลย ยิ่งนานปีก็จะยิ่งเพิ่ม
มากขึ้นๆ และโดยเฉพาะบางสหกรณ์ที่มีการสะสม
เงินทุนสำ�รองถึง 20-30% ของกำ�ไรสุทธิกจ็ ะยิง่ ทำ�ให้
ปริมาณทุนสำ�รองเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว นี่ก็คือ
สหกรณ์ยงิ่ นานปีกจ็ ะยิง่ รวยขึน้ ๆ (แต่สมาชิกจะรวย

ตามหรือเปล่าไม่แน่) เงินทุนสำ�รองนีเ้ ป็นของสหกรณ์
เอง จะไม่มีต้นทุนในการลงทุน เพื่อบริหารการเงิน
พูดง่ายๆ ว่าทำ�กำ�ไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
2. หุน้ สหกรณ์ คือเงินทีส่ มาชิกทุกคนต้อง
มีสว่ นร่วมในการรวมทุน เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการ
สหกรณ์ สมาชิกทุกคนจะต้องมีการสะสมหุน้ ประจำ�
เดือนตามข้อบังคับและหรือเพิม่ พิเศษได้ตามระเบียบ
ทีส่ หกรณ์ก�ำ หนด เมือ่ สิน้ ปีจะมีการจัดสรรจากกำ�ไร
ตอบแทนในรูปเงินปันผล ซึง่ มักจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์
ทีม่ ากกว่าดอกเบีย้ เงินฝากสูงสุด เพราะหุน้ สหกรณ์
จะถอนออกไม่ได้ นอกจากต้องลาออกเท่านั้น แต่
สหกรณ์ส่วนใหญ่จะให้กู้ได้ 90% ของหุ้นที่มีอยู่
สหกรณ์ที่ตั้งมานานมีสมาชิกมาก และสมาชิกไม่     
ลาออก  แม้จะออกจากงานหรือเกษียณอายุแล้ว ก็
จะมีหุ้นเพิ่มมากขึ้นๆ ไม่มีการลดลงจนบางสหกรณ์
ต้องมีระเบียบจำ�กัดการเพิ่มหุ้น เพราะมิฉะนั้นแล้ว
จะมีผลทำ�ให้เปอร์เซ็นต์เงินปันผล ตอนสิน้ ปีมอี ตั รา  
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ตํา่ ลง ซึ่งไม่เป็นที่พอใจของสมาชิก
กำ�ไรสุทธิของสหกรณ์จะปรากฏเป็น
ตัวเลขโดยยังไม่ได้หักลบประมาณการเงินปันผลซึ่ง
เป็น “ต้นทุน” ออกก่อน
3. เงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณ์ที่
สมาชิกศรัทธาไว้วางใจในการบริหารเงิน และให้
ดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าสถาบันการเงินโดยทัว่ ไปตามสมควร
และเป็นธรรม จะมีสมาชิกมาใช้บริการฝากเงินกัน
มากจนสหกรณ์สามารถนำ�ไปลงทุนทำ�กำ�ไรให้กับ
สหกรณ์ได้มากจนสามารถนำ�มาจัดสรรปันผลและ
เฉลี่ยคืนในอัตราที่สูงๆ ได้ สมาชิกทุกๆ สหกรณ์ต่าง
ก็มีเงินที่จะฝากได้กันทั้งนั้นแหละ แม้จะมากหรือ
น้อยแตกต่างกัน แต่เขาจะฝากสหกรณ์หรือฝาก
ธนาคารเป็นเพราะอะไร คณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ตอ้ งพิจารณาและปรับปรุงให้ดแี ละเหมาะสม
จนเขาต้องมาฝากสหกรณ์เท่านั้น ทำ�ได้หรือเปล่า”
ถ้าทำ�ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้
ถ้าสหกรณ์มนั่ คงน่าไว้วางใจ ให้ดอกเบีย้
ที่พึงพอใจไม่จำ�เป็นที่จะต้องสูงกว่าธนาคารมากนัก
หรอก และมีการบริการฝากถอนที่สะดวกรวดเร็ว
ทันใจ ใครล่ะจะไม่ฝากสหกรณ์ สมาชิกสมทบ ทีร่ วยๆ
ก็ยงั มีอกี เยอะ แต่คณะกรรมการมีปญ
ั หาและมีความ
ซื่อสัตย์ในการบริหารให้เขาไว้วางใจได้หรือเปล่า
ต้นทุนดอกเบีย้ เงินรับฝากมักจะตา่ํ กว่าต้นทุนอย่างอืน่
ถ้ามีเงินรับฝากมากก็จะสามารถทำ�กำ�ไรให้สหกรณ์
ได้มากด้วย

4. การให้เงินกูก้ บั สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์
ก็จริงแต่ตอ้ งมีเงินให้สมาชิกกูใ้ ห้พอกับความต้องการ
ที่จำ�เป็นภายใต้ระเบียบการกู้ที่ “พอเพียงพอดี”
โดยมีหลักประกันหนีท้ ม่ี น่ั คงเชือ่ ถือได้ เช่น ผูค้ า้ํ ประกัน
ไม่เกินตัวพร้อมจะชำ�ระหนี้แทนได้ หลักทรัพย์บ้าน
ที่ดินที่พร้อมจะขายในราคาที่คํ้าประกันได้จริงใน
ทันที ไม่ก่อให้เกิดหนี้สูญตามมาซึ่งเริ่มจะมีมากขึ้น
ในหลายๆ สหกรณ์ออมทรัพย์
อย่าคิดเพียงแต่ว่าหักชำ�ระหนี้ ณ ที่
จ่ายได้เต็มจำ�นวนก่อน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำ�คัญ
ทีส่ ดุ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้วน่าจะ
เก็บชำ�ระหนีไ้ ด้ทกุ ๆ เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่โดยข้อ
เท็จจริงในขณะนี้ก็มีสหกรณ์ไม่น้อยที่มีอัตราหนี้ที่
เรียกเก็บไม่ได้รายเดือนถึง 10% เนื่องจากความ
ประมาทในการปล่อยเงินกู้ให้สมาชิก กู้เกินตัวของ
คณะกรรมการสหกรณ์ และเมื่อก่อให้เกิดหนี้สูญ
แล้วใครรับผิดชอบ (สมาชิกไม่ดี หรือคณะกรรมการ
ไม่ดีกันแน่ที่ควรจะต้องร่วมรับผิดชอบ)
โดยความเป็นจริงแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์
ควรที่จะต้องหักชำ�ระหนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มและ
ไม่มีหนี้สูญหรือมีได้ก็ไม่ควรจะเกิน 1-2% ด้วยซํ้า
แต่ถา้ เกินนีเ้ ป็นเพราะอะไรหาสาเหตุได้และเข้าใจได้
ไม่ยากเลย ถ้าคณะกรรมการจะทำ�จริงๆ
5. การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ เมือ่
มีเงินออมเหลือทัง้ จากหุน้ และเงินรับฝากจากสมาชิก
คณะกรรมการดำ�เนินการจะต้อง “มีนํ้ายา” ที่จะ
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นำ�ไปลงทุนเพือ่ ทำ�กำ�ไรให้กบั สหกรณ์เพือ่ นำ�มาจัดสรร
คืนให้กบั สมาชิก ในรูปปันผล-เฉลีย่ คืนและสวัสดิการ
ต่างๆ ให้กับสมาชิกอันเป็นเจ้าของที่รักทั้งหลาย
ณ ขณะนี้ก็มีกฎระเบียบต่างๆ ออกมา
อย่างชัดเจนแล้วว่าทำ�อะไรได้บ้างแค่ไหนอย่างไร ก็
ทำ�ตามเสีย ก็หมดเรื่อง ไม่เห็นจะต้อง “ดิ้นรน”
อะไรกันนักหนา เพือ่ ทีจ่ ะทำ�นอกกฎเกณฑ์ให้มนั ยุง่ ยาก
และต้องรับผิดชอบตามมาถ้ามีความเสียหายเกิดขึน้
ดังเป็นข่าวใหญ่มาแล้ว ลงทุนอย่างฉลาดรอบคอบ
ไม่ประมาท ไม่โลภมากเกินตัว ตามกฎระเบียบนัน่ แหละ
ก็น่าจะเกินพอแล้ว ไม่จำ�เป็นต้อง “ดิ้น” ไปหากำ�ไร
มากๆ ที่อาจผิดระเบียบ ข้อกำ�หนด กฎหมายและ
อาจจะมี “ใต้โต๊ะ” ให้สินเชื่อเสียง เสียอนาคตโดย
ไม่จำ�เป็นเลยจริงๆ จำ�ไว้เถิดว่า “ซื่อกินไม่หมด คด
กินไม่นาน” หรอกหลานเอ๊ย
เทคนิคในการกำ�หนดการลงทุนที่ไม่
เสีย่ งมากและได้รบั ผลตอบแทนทีพ่ อดีและสร้างความ
พึงพอใจให้กับสมาชิกได้นั้น เป็นความสามารถและ
ความรับผิดชอบอันสำ�คัญของคณะกรรมการบริหาร
การเงิน และกรรมการดำ�เนินการ ที่สหกรณ์จะต้อง
พึงสำ�นึกอย่างยิ่ง
6. ได้รับการยกเว้นภาษี สหกรณ์ของ
ประเทศไทยได้รบั การยกเว้นภาษีในหลายอย่างและ
โดยเฉพาะภาษีจากกำ�ไรทีไ่ ด้ 30% ซึง่ ธุรกิจอืน่ ๆ จะ
ต้องเสียให้กับรัฐ แล้วจะเอายังไงอีกล่ะลองคิดดูซิ
หลายๆ สหกรณ์มีกำ�ไรปีละเป็นพันล้านควรจะต้อง
เสียภาษี 300 ล้าน แต่ไม่ต้องเสีย ส่วนนี้แหละที่
สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ควรจะได้คิดถึงข้อได้
เปรียบอย่างยิ่งในการบริหารธุรกิจสหกรณ์
		
ได้เปรียบกันจนลืม ได้คืบจะเอาศอก
มิหนำ�ซํ้ายังไปคุยข่มธุรกิจอื่นเขาอีกว่า ฉันบริหาร
เก่งเหลือเกิน คิดหรือเปล่าว่าสถาบันการเงินอืน่ เขา
ก็มองและอิจฉาเราอยูเ่ หมือนกันนะ จึงควรจะทำ�ตัว
สงบเสงีย่ มเรียบร้อย และทีส่ �ำ คัญคือ ทำ�ธุรกรรมกัน
เฉพาะในวงการสหกรณ์ดว้ ยกันและเฉพาะสมาชิก

เท่านั้น เป็นดีที่สุด อย่าไปเลยเถิดอวดเก่งเกินตัวให้
มากถึงบุคคล ภายนอกหรือมหาชนทั่วไปเลย
7. สวัสดิการ สหกรณ์เป็นองค์กรเพื่อ
สวัสดิการด้วยจึงต้องมีการจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิก
ตามสมควรพอดีๆ ตามฐานะหรืออัตภาพของแต่ละ
สหกรณ์ซึ่งไม่เหมือนกัน (เห็นช้างขี้ก็อย่าขี้ตามช้าง)
สหกรณ์ใหญ่กค็ วรจะมีมากอย่างและให้กนั มากๆ ได้
เพราะมีทุนเพื่อการนี้มาก ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมถึงความ
เป็นธรรมและทั่วถึงในหมู่สมาชิกด้วยเป็นสำ�คัญ
สวัสดิการที่เป็นยอดฮิตอย่างหนึ่ง คือ
สวัสดิการเกี่ยวกับการตายของสมาชิก เมื่อสมาชิก
เสียชีวติ จะได้เงินอะไรบ้าง  แน่นอนล่ะคนตายมารับ
ไม่ได้แน่ แล้วใครได้ล่ะ
1. สหกรณ์ให้โดยตรงกับครอบครัวเพือ่
ทำ�ศพ บางสหกรณ์จะให้เมื่อคู่สมรสตลอดจน พ่อ
แม่ และบุตรเสียชีวิตด้วย
2. สมาชิกทุกคนหรือทีเ่ ข้าร่วมกลุม่ ร่วม
สมาคม สละเงินร่วมทำ�บุญเพื่อ “ลงขัน” ให้กับผู้รับ
ผลประโยชน์ ซึง่ อาจจะเป็นบุคคลในครอบครัว  และ
หรือสหกรณ์เจ้าหนี้ก็ได้
3. ประกันชีวิตกลุ่มและหรือประกัน
อุบตั เิ หตุกลุม่ ทีท่ างสหกรณ์ท�ำ ให้หรือสมาชิกประสงค์
จะทำ�เอง หรือจะต้องทำ�เมื่อมีการกู้เพื่อประกัน
คุ้มครองหนี้
สวัสดิการเรื่องการตายหรือเรียกว่า
ฌาปนกิจสงเคราะห์ มักจะมีกันแทบทุกสหกรณ์
ออมทรัพย์ โดยกลายเป็นวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
คุม้ ครองหนีส้ นิ ผูต้ าย หรือเพือ่ ให้ผรู้ บั ผลประโยชน์
ราํ่ รวย เพราะเมือ่ ตายจะรับกันเป็นล้านๆ เพือ่ ชำ�ระ
หนี้ แต่ถ้าไม่มีหนี้สินผู้รับผลประโยชน์ก็จะถูกหวย
ไปเลย เมื่อมันมากๆ ขนาดนี้ก็จะต้องมีผู้จัดการใน
กิจการธุรกิจนี้ เพื่อการเก็บเงินและต้องมีการชัก
เปอร์เซ็นต์เพือ่ การจัดการ ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากตามมาก็ได้อย่างแน่นอน เพราะมันชักจะ
ไม่ใช่สวัสดิการแล้ว เป็นธุรกิจ เพื่อการอื่นไปเสีย
แล้ว
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อย่างไรก็ตามถ้ามองในประโยชน์เพื่อ
ใช้ในการหักชำ�ระหนีส้ หกรณ์เมือ่ สมาชิกผูก้ เู้ สียชีวติ
ก็จะเกิดผลดีกับทั้งสหกรณ์และญาติผู้ที่จะต้อง         
รับผิดชอบหนีส้ นิ ของสมาชิกผูต้ าย จึงเป็นการจัดการ
หนี้สินที่ดีอย่างยิ่งวิธีหนึ่งของสหกรณ์ โดยเฉพาะ
ในบางสหกรณ์ทปี่ ล่อยเงินกูส้ มาชิกในจำ�นวนเงินเป็น
ล้านๆ ซึ่งนอกจากต้องใช้ปริมาณคนคํ้าประกันเป็น
10 คน แล้วการทำ�ฌาปนกิจสงเคราะห์ในวงเงิน
เป็นล้านก็จำ�เป็นเพื่อให้เป็นการประกันหนี้ เมื่อ   
ผู้กู้ตาย
สรุป

ทีไ่ ด้พดู มาในหลายๆ ข้อก็เป็นข้อได้เปรียบ
ต่างๆ ให้เห็นได้วา่ การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
นั้นไม่มีความจำ�เป็นใดๆ ที่จะต้อง “ดิ้น” รนอะไร
เลย เพียงแต่ทำ�ไปแบบ “เช้าชามเย็นชาม” อย่าง
สมํา่ เสมอก็จะสำ�เร็จเรียบร้อยอย่างเหลือกินเหลือใช้
แล้วอย่างแน่นอน ไม่จ�ำ เป็นต้องเอาดีเอาเด่นจนเกิน
ตัว โลภมากจนต้องซิกแซ๊ก ออกนอกระเบียบกฎหมาย
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จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์และแก่ตวั
กรรมการเองก็เป็นได้
ตัวอย่างที่ดีๆ ก็มีอยู่หลายๆ สหกรณ์ให้ดู
อยูแ่ ต่มกั จะไม่เห็น ไม่เหมือนกับเมือ่ มีความเสียหาย
มีการโกง มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะได้รับการลงข่าว
หนังสือพิมพ์ซึ่งมีเพียงไม่กี่สหกรณ์ก็รู้กันไปทั่วและ
กล่าวถึงกันไม่มีจบสิ้นสักที มันก็เป็นกันเสียอย่างนี้
แหละครับ
		 สหกรณ์ต้องสอนให้รู้ออม

จำ�เป็นก็ต้องพร้อมให้กู้
กรรมการบริหารต้องชั้นครู
ประสานออมกับกู้ได้พอดี
ส่วนเหลื่อมที่เรียกว่า กำ�ไร
จัดสรรให้พอใจสมควรที่
อย่างเป็นธรรมควรจำ�ไว้ให้ดี
สหกรณ์ต้องมีความมั่นคงตลอดไป
ว.แดงสุภา

ปิดเล่ม'61
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมา กรรมการดำ�เนินงานจึงกำ�หนดวันประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561 ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ก่อนงานเกษตรแฟร์ ซึ่งในปีนี้เริ่มวันที่
25 มกราคม เร็วกว่าทุกปี ทำ�ให้มีเวลาจัดทำ�หนังสือรายงานกิจการฉบับนี้ค่อนข้างจำ�กัด
เนื่องจากวันสิ้นปีบัญชีของ สอ.มก. คือ 31 ธันวาคม จากนั้นผู้สอบบัญชีนำ�ข้อมูลทางบัญชี
ต่างๆ ไปตรวจสอบ และจัดทำ�เป็นงบการเงินต่างๆ นำ�เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
พิจารณา เมื่อผ่านแล้วจึงนำ�มาบรรจุไว้ในหนังสือฉบับนี้
ภายใต้ระยะเวลาที่จำ�กัด คณะกรรมการดำ�เนินการ และฝ่ายจัดการ (ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าทีท่ กุ คน) ได้ทมุ่ เทกำ�ลังกายและกำ�ใจอย่างเต็มที่ เพือ่ ทำ�หนังสือเล่มนีใ้ ห้ถกู ต้องสมบูรณ์
มากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ ผมในฐานะประธานคณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูง
ต่อการทำ�งานหนักของทุกท่าน
อย่างไรก็ตาม หนังสือฉบับนี้เป็นแค่ปลายทางของการทำ�งานในรอบปีเท่านั้น                
สิ่งสำ�คัญและควรกล่าวถึงคือการทำ�งานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำ�ให้ สอ.มก. มีผลการ    
ประกอบการทีด่ กี ว่าปีกอ่ น ทัง้ ๆ ทีใ่ นรอบปีทผี่ า่ นมา สอ.มก. และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และมาตรการใหม่ๆ
ของภาครัฐที่ทำ�ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทำ�ธุรกิจได้น้อยลง รวมถึงข่าวสารต่างๆ ที่มีผลเชิงลบ
ทำ�ให้สมาชิกของสหกรณ์หลายแห่งไม่มนั่ ใจ และใช้บริการสหกรณ์ของตนเองน้อยลง เป็นเหตุ
ให้การประกอบการของสหกรณ์เหล่านั้นได้ผลลัพธ์ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา
ต่างจากสหกรณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น สอ.มก. ได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิก ทำ�ให้       
การทำ�งานในรอบปีที่ผ่านมา เป็นไปอย่างราบรื่น ผมขอขอบคุณมวลสมาชิกของ สอ.มก.    
อย่างจริงใจ และหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจเช่นนี้ตลอดไป
หวังว่ารายงานฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกและผูส้ นใจบ้างไม่มากก็นอ้ ย สำ�หรับ
คุณงามความดีทเี่ กิดขึน้ จากหนังสือเล่มนีข้ อมอบให้กบั คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ทกุ ท่าน ส่วนข้อบกพร่องทีย่ งั คงมีอยู่ ผมและคณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือฯ ขอน้อมรับ
และจะนำ�ไปปรับปรุงการทำ�งานต่อไป

(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
ประธานคณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2561
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 48 (27) และ
ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 จึงขอแต่งตั้งคณะ
ทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2561 ดังนี้
1. ประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประธานคณะทำ�งาน
2. คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คณะทำ�งาน
3. ประธานคณะกรรมการบริหาร
คณะทำ�งาน
4. เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะทำ�งาน
5. ประธานคณะกรรมการเงินกู้
คณะทำ�งาน
6. เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้
คณะทำ�งาน
7. ประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน
คณะทำ�งาน
8. เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงิน
คณะทำ�งาน
9. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะทำ�งาน
10. เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะทำ�งาน
11. ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
คณะทำ�งาน
12. เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
คณะทำ�งาน
13. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำ�เนินการ
คณะทำ�งาน
14. ผู้จัดการ
คณะทำ�งานและเลขานุการ
15. รองผู้จัดการ
คณะทำ�งานและผูช้ ่วยเลขานุการ
16. หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
คณะทำ�งานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
โดยให้คณะทำ�งานดังกล่าวมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำ�เนินงานในรอบปี งบประมาณ
และจัดทำ�รายงานกิจการประจำ�ปีเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

(ดร.จงรัก   วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

พิมพ์ที่ อักษรสยามการพิมพ์
เลขที่ 16 ซอยบางแวก 2 แยก 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 - บางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-410-8719 โทรสาร 02-410-7813 อีเมล์ aksornsiam@yahoo.co.th
นายประพล รุ่งรุจิโรจน์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 2562

