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20 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 1 ชุด
ด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้มีมติ
ครั้งที่ 20/2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้กำ�หนดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 ใน
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561 วันที่ 24 มกราคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 8 การเลือกตั้ง ประจำ�ปี 2563
		
8.1 ประธานกรรมการ
		
8.2 คณะกรรมการดำ�เนินการ
		
8.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้งและกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวโดยพร้อมเพรียง
กันด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 61 ประจำ�ปี 2562
ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2562
เจ้าหน้าที่ ประจำ�ปี 2562
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
หนังสือขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 8 การเลือกตั้ง ประจำ�ปี 2563
			 8.1 ประธานกรรมการ
			 8.2 คณะกรรมการดำ�เนินการ
			 8.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
				 และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
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ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผลการดำ�เนินงานในรอบ 61 ปี
รายละเอียดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ตั้งแต่ปี 2545 – ปัจจุบัน
ภาพกิจกรรม			
บทความพิเศษ			
ปิดเล่ม
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เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในปี 2562 มีสมาชิกเสียชีวิตหรือรับสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม รวม 49 คน (ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562) ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ-สกุล

น.ส.งามทิพย์
นายเอิบ
นายบุญเลิศ
นายสุราษฎร์
นายสมชาย
นายประวิท
นายประดิษฐ์
นางชไมพร
นายสะเทื้อน
นายสกล
นายมนตรี
นางไสว
นางพิรา
นางวิภาภรณ์
นางวราภรณ์
นายสมภพ
นายชัยภัทร
นางพัทนี
นางพรรณี
นายเอนก
นางจำ�นงค์
นายอุดม
นายดำ�รงค์
นายอรุณ
นายทวาย

ภู่วโรดม
พืชจันทร์
ชํ้ากระโทก
กุฎอินทร์
ปิยพันธวานนท์
ระยับศรี
ผลจันทร์
อักกาญจน์วาณิชย์
ปิ่นน้อย
ไทยบรรเทิง
เหลืองสุวรรณ
คนทัศน์
ศุทธรัตน์
บุญเชียงราก
ทองสัมฤทธิ์
สิงห์ประสาทพร
คงแก้ว
อามระดิษฐ
ชูทัยเจนจิต
ดวงวิลัย
เพ็ชรสุริยา
ภู่พิพัฒน์
ทิพย์สันเทียะ
สุดสาคร
ภู่จิ๋ว

ลำ�ดับ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ-สกุล

นายนที
นางสำ�อางค์
นางสุนทร
นางทับทิม
นายประเทือง
นางเปลี่ยน
นางศุภจิตร
นายพนม
นายประสิทธิ์
น.ส.โชติมา
นางอารีย์
นายสมชาย
นายพรศักดิ์
นางสุพีร์
นายอุทัย
นางนภาพร
น.ส.เสาวลักษณ์
นายสมเดช
นายรัชกฤช
นายสวัสดิ์
นายณรงค์
นายชูชีพ
นายสาวุฒิ
นางประยูร

นิลนพคุณ
ทรายเผื่อน
หงษ์ทอง
ศรีแดง
พิเชฐเจษฎา
สนธิ์สุทธิ
ทวีวิโรตม์กิตติ
เกิดแสง
อยู่กลิ่น
แก้วกอง
แก้วบัวดี
สุตโต
งามชื่น
วรผลึก
วรรณสาธพ
ไทรเล็กทิม
จิตตยังกูล
รอดเอี่ยม
คงพินิจบวร
อัศอารีย์
ศรีสวัสดิ์
พิพัฒน์ศิถี
ลาภเกิน
น่วมสำ�ลี

รับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
วันที่ 24 มกราคม 2562
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้มาประชุม
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1. ดร.จงรัก
วัชรินทร์รัตน์
ประธานกรรมการ
2. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. นายวิเชียร ไล้เลิศ
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
7. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
8. นายสุพจน์ ยุตติยงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
10. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการ
11. นายชาญชัย ไล้เลิศ
กรรมการ
12. รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
กรรมการ
13. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ
14. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
กรรมการ
15. นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
กรรมการ
16. รศ.ประวิทย์ สุรนีรนาถ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
17. ดร.ดำ�รงค์
ศรีพระราม
ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ
				
และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562
18. นางธาริณี
ประนิช
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงิน-การบัญชี
19. นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการบริหารทั่วไป
20. รศ.วิรัตน์
สุวรรณาภิชาติ
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านกฎหมายฯ
21. ผศ.วิมล
รอดเพ็ชร
ผู้จัดการ
22. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญ จำ�นวน 3,846 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น จำ�นวน 10,799 คน

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส.สุภางค์
2. น.ส.ศิริจิตติ

เวสารัชอารีย์กุล
บุณยะจิตติ

ผู้สอบบัญชี
นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

เมือ่ สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรคสอง ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์
ประธานกรรมการ ทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมดำ�เนินการประชุม
ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในปี พ.ศ. 2561 มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม จำ�นวน 55 คน ตามรายชื่อในหน้า 26
ของหนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2561 จึงขอเชิญผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ยนื ไว้อาลัยให้แก่สมาชิก
ที่ถึงแก่กรรม เป็นเวลา 1 นาที

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2560

ประธาน ได้มอบ ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ นำ�เสนอรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาทีละหน้า
ตั้งแต่หน้า 28 – 62 ซึ่งได้แจกให้กับสมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2560 โดย
ไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ และรายงาน
ผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2561

3.1 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์
ประธาน ได้มอบ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอรายงานจำ�นวน
สมาชิกเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2561 ดังนี้
		 3.1.1 สมาชิกสามัญ
			 จำ�นวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
10,744 คน
			 สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
374 คน
			 สมาชิกลาออกระหว่างปี
(287) คน
			 สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี (ถอนหุ้นแล้ว)
(32) คน
			 จำ�นวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
10,799 คน
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		 3.1.2 สมาชิกสมทบ
			 จำ�นวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 2,455 คน
3.2 รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2561
		 ประธาน ได้มอบ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอรายงาน
ผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2561 ต่อที่ประชุมทีละหน้า ตั้งแต่หน้า 64-96 ให้ที่ประชุมทราบ
		 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีสมาชิกซักถาม ดังนี้
		 1. หน้า 81,82 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงทุกปี แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เคยลดลง
ทำ�ไมถึงคงดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ มีเหตุผลอย่างไรที่คงดอกเบี้ยเงินกู้ไว้แบบนี้
		 2. หน้า 83 ดอกเบี้ยสหกรณ์อื่นกู้ ร้อยละ 4.00 กับ 4.25 แต่ดอกเบี้ยเงินกู้สำ�หรับ
สมาชิกร้อยละ 5.90 ต่อปี หากจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกคงไม่มีผลกระทบ
ประธานฯ ได้มอบรองประธานฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามและข้อสังเกตของสมาชิก
จนเป็นที่เข้าใจแล้ว
		 มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561

ประธาน ได้มอบให้ นางธาริณี ประนิช ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นำ�เสนอรายงาน
การตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตั้งแต่
หน้า 98 – 102 โดยได้ขอแก้ไขที่หน้า 101 จากหัวข้อ “การติดตามผลการดำ�เนินงาน” เป็น “การ
ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการดำ�เนินงาน”
มติที่ประชุม รับทราบตามรายงานที่นำ�เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำ�
ปี 2561
ประธาน ได้มอบให้ น.ส.สุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้สอบบัญชี นำ�เสนองบแสดงฐานะ
การเงิน งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตั้งแต่หน้า 104 – 140
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2561
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ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอ
การจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2561 ในหนังสือรายงานกิจการฯหน้า 142 จำ�นวนเงิน 950,422,953.22
บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.50 ตามหุ้นที่ชำ�ระแล้ว เงิน
เฉลี่ยคืนร้อยละ 37 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำ�ระแล้ว
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มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการเสนอ
ข้อสังเกตจากสมาชิก ข้อ 8 ทุนสมทบสร้างสำ�นักงาน ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิ
จำ�นวน 3,000,000 บาท นั้น ปีหน้าไม่ควรจะมีเงินส่วนนี้แล้ว แต่ควรนำ�ไปปรับเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้กับ
สมาชิกน่าจะเป็นประโยชน์สำ�หรับสมาชิกมากกว่า
ประธานฯ รับข้อสังเกตตามที่สมาชิกเสนอไว้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2562

ประธาน ได้มอบให้ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอประมาณการ
รายได้- รายจ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปี 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงาน
กิจการฯ ตั้งแต่หน้า 144 – 159 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 76,969,000.00 บาท
ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องค่าเบี้ยประชุมสำ�หรับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการประชุมจะมี
เลขานุการของคณะกรรมการทุกฝ่ายอยู่แล้ว ทำ�ไมต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอีก เสนอไม่ต้อง
ให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าประชุม ซึง่ ประธานฯ รับข้อสังเกต และมอบให้คณะกรรมการดำ�เนินการนำ�ไปพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2561 ตามเสนอ

วาระที่ 8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562

8.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 61
ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�
ปี 2562 นำ�เสนอรายชือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั การสรรหาเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2562 ตามระเบียบ
ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ สายวิชาการ 3 คน สายสนับสนุน 4 คนโดยมีผู้ได้รับการสรรหา
เรียงตามอักษรดังนี้
		 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
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้ที่รับการสรรหาเป็นกรรมการดำ�เนินการสาย
วิชาการทั้ง 3 คน และสายสนับสนุนทั้ง 4 คน เป็นกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 61 ประจำ�ปี 2562
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8.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2562
ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม ประธานกรรมการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562
นำ�เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562 ตามระเบียบว่าด้วยการ
สรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาโดยมีผไู้ ด้รบั การสรรหาเรียงตามลำ�ดับ ดังนี้
		 1. ด้านการเงิน/การบัญชี ได้แก่ นางธาริณี ประนิช
		 2. ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์
		 3. ด้านบริหารทั่วไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางสุวาพร
ชื่นอารมณ์
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้ที่รับการสรรหาทั้ง 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2562
จากนัน้ รศ.บพิธ จารุพนั ธุ์ รองประธานกรรมการ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงผลการเลือกตัง้
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ปี 2562 ตามข้อบังคับข้อ 43
วรรคสาม ได้แก่
1. รศ.บพิธ จารุพันธุ์
2. ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
3. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
4. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
5. นายวิเชียร ไล้เลิศ
6. นายนพดล ระโยธี
7. นายชาญชัย ไล้เลิศ
		 มติที่ประชุม รับทราบ

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 2562
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ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพือ่ เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ และกำ�หนดค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ ประจำ�ปี 2562 ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ในหน้า 172
มติทปี่ ระชุม เลือก นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารียก์ ลุ ผูช้ �ำ นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ให้เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯ สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำ�นวน
140,000.-บาท ต่อปี
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วาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2562

ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณากำ�หนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกันประจำ�ปี 2562 จำ�นวนเงิน 9,500
ล้านบาท สำ�หรับใช้เป็นทุนดำ�เนินงานและเพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจให้การดำ�เนินงานคล่องตัว
สามารถให้บริการสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ในหน้า 174
มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี
2562 จำ�นวนเงิน 9,500 ล้านบาท ตามเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน และไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์ และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จึงดำ�เนินการได้
การนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์นนั้ สหกรณ์ฯ จะสามารถ
ทำ�ได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรือ่ งข้อกำ�หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์
พ.ศ. 2558 มีข้อความสำ�คัญ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
			 1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
			 2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำ�กัดความรับผิด
			 3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
			 4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินทีอ่ อกโดยบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำ�ระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
			 5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามพระราชกำ�หนดนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ เพือ่ การแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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			 6) หุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			 7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรีและอยู่ในกำ�กับดูแลของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำ�เนินการได้
ฯลฯ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำ�กัด เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี จึงขอนำ�เสนอเพือ่ พิจารณา
นำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้ ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ
หน้า 176
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ สอ.มก. นำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในเรื่องดังกล่าว
ได้ จำ�นวนไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาชิกมีข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ รับไว้พิจารณา พอสรุปเป็นสังเขป ได้ดังนี้
12.1 สมาชิกที่เกษียณอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำ�ตัวเรื้อรัง 3 โรค ต้อง
เดินทางไปพบแพทย์เป็นประจำ� สหกรณ์ฯ จะช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารถ ค่านํ้ามัน ได้หรือไม่
12.2 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ� อายุ 60 ปี มีความเดือดร้อนเรื่องเงิน เสนอให้กู้ได้
และขยายอายุถึง 75 ปี หรือ 85 ปี ได้หรือไม่
12.3 ขอให้สหกรณ์ฯ ช่วยพิจารณาแนวทางที่จะโอนหุ้นให้สมาชิกทุกคนคนละ 25 หุ้น
ตามที่เคยดำ�เนินการในอดีต
เลิกประชุมเวลา 12.05 น.
		
ประธานในที่ประชุม
(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ
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			 ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์)
เลขานุการ
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รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2562
ประธานกรรมการ ในนามคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 62
คณะกรรมการดำ�เนินการขอนำ�เสนอรายงานผลการดำ�เนินงานของปี 2562 โดยสังเขป ดังนี้
3.1 สรุปผลการด�ำเนินการประจ�ำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
รายการ
31 ธันวาคม 2562
1. จำ�นวนสมาชิก
11,071
2. จำ�นวนสมาชิกสมทบ
2,549
3. ทุนเรือนหุ้น
8,829,807,910.00
4. ทุนสำ�รอง
1,538,180,442.90
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
531,243,733.97
6. เงินรับฝากออมทรัพย์
380,031,187.78
7. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 20,727,120,886.19
8. เงินรับฝากประจำ�
6,928,383,856.16
9. สินทรัพย์รวม
40,964,404,905.55
10. กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
973,235,153.89

31 ธันวาคม 2561
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
10,799
272 2.52
2,455
94 3.83
8,154,467,980.00 675,339,930.00 8.28
1,368,157,911.13 170,022,531.77 12.43
478,016,339.97
53,227,394.00 11.14
373,324,180.94
6,707,006.84 1.80
19,602,026,502.23 1,125,094,383.96 5.74
6,719,330,464.03 209,053,392.13 3.11
41,139,094,408.64 (174,869,503.09) (0.42)
950,422,953.22
22,812,200.67 2.40

3.2 การรับสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์

3.2.1 สมาชิก
จำ�นวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
สมาชิกลาออกระหว่างปี
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี (ถอนหุ้นแล้ว)
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3.2.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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10,799
432
(137)
(23)
11,071
2,549

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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3.3 ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

8,154,467,980.00
728,082,850.00
(52,742,920.00)
8,829,807,910.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3.4 เงินรับฝาก

การดำ�เนินงานในรอบปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้รับ
เงินฝากประเภทต่างๆ ดังนี้
รายการ
เงินรับฝากออมทรัพย์
ยอดยกมา 1 มกราคม 2562
373,324,180.94
บวก เงินฝากเพิ่มขึ้นระหว่างปี
1,220,184,382.38
หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี (1,213,477,375.54)
เงินรับฝากสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 380,031,187.78

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินรับฝากประจำ�
รวม
19,602,026,502.23 6,719,330,464.03 26,694,681,147.20
6,068,967,691.68 6,920,142,423.10 14,209,294,497.16
(4,943,873,307.72) (6,711,089,030.97) (12,868,439,714.23)
20,727,120,886.19 6,928,383,856.16 28,035,535,930.13

3.5 เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯ ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสุทธิ เป็นเงิน 6,662,978,727.82 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
19,873,100.00 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
1,964,660,374.44 บาท
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
4,638,464,754.20 บาท
รวมลูกหนี้เงินกู้-ปกติ
6,622,998,228.64 บาท
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
625,703.32 บาท
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
19,578,543.36 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ
46,860,467.03 บาท
		
รวมลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6,690,062,942.35 บาท
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(27,084,214.53) บาท
		
ลูกหนี้สุทธิ
6,662,978,727.82 บาท
3.6 เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

ยอดเงินให้กู้ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 จำ�นวน 38 สหกรณ์ เป็นเงิน
ให้กู้ระหว่างปี
เป็นเงิน
ชำ�ระคืนระหว่างปี
เป็นเงิน
คงเหลือหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 37 สหกรณ์ เป็นเงิน

10,258,160,000.00
4,500,000,000.00
(5,651,570,000.00)
9,106,590,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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3.7 เงินลงทุน

ยอดเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี
ลงทุนครบกำ�หนด/ไถ่ถอนระหว่างปี
รวมเงินลงทุน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์
คงเหลือเงินลงทุนราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนมูลค่ายุติธรรม

3.8 กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและสังคม
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17,996,329,568.87
3,600,041,236.19
(5,954,934,563.54)
15,641,436,241.52
(4,297,700.14)
15,637,138,541.38
954,861,041.04
16,591,999,582.42

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้จดั สรรทุนสาธารณประโยชน์ และทุน
สวัสดิการสมาชิก เพือ่ ประโยชน์แก่สมาชิกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สมาชิกให้ดขี นึ้ และช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อน นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ยังส่งเสริมกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน มูลนิธิและองศ์กรสาธารณกุศลต่างๆ
อย่างต่อเนื่องตามวาระ และโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม โดย
มุง่ หวังให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคมและชุมชน ใช้เงินทัง้ หมด 69,564,106.00 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.8.1 เพื่อสมาชิก
ทุนสวัสดิการสมาชิก
- เงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
10,298,583.00 บาท
- เงินเพื่อการครองชีพ
10,278,143.00 บาท
- เงินขวัญถุง
1,111,376.00 บาท
- สมาชิกถึงแก่กรรม
2,363,602.00 บาท
- คลอดบุตร/รับขวัญบุตร
168,000.00 บาท
- สวัสดิการโสด
262,776.00 บาท
- มงคลสมรส
112,500.00 บาท
- เงินวันเกิด
29,603,720.00 บาท
- คู่สมรสถึงแก่กรรม
602,254.00 บาท
- บิดา มารดา ถึงแก่กรรม
2,163,535.00 บาท
- อัมพฤกษ์ หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ
825,000.00 บาท
- คนไข้ใน
1,393,900.00 บาท
- อุบัติเหตุ กระดูกหัก/แตก หรือบาดแผลฉกรรจ์
140,000.00 บาท
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- เพื่อดูอาการตามคำ�สั่งแพทย์ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
600.00
- อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ บวชชี หรือชีพราหมณ์
13,000.00
- ได้รับอุบัติเหตุ มีบาดแผลฉีกขาด ได้รับการรักษาโดยการเย็บแผล
50,500.00
- เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ประเภทผู้ป่วยนอก
484,900.00
- สมรสของสมาชิกที่ไม่มีบุตร
35,232.00
		     รวม
59,907,621.00
ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
2,322,000.00
- ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี
3,291,400.00
- ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม
74,000.00
- ทุนการศึกษาสำ�หรับสมาชิก
297,850.00
- เพื่อการกุศล-เงินบำ�รุงศาสนา
842,835.00
- เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
80,000.00
    รวม
6,908,085.00
3.8.2 เพื่อสังคม
(1) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปี 2562
		 - ด้านวิชาการ
550,000.00
- ด้านกิจกรรม
550,000.00
		    
รวม
1,100,000.00
		 - สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายสำ�หรับชมรม มก.อาวุโส ปี 2562 100,000.00
- สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
300,000.00
			 วิทยาเขตกำ�แพงแสน/ศรีราชา/สกลนคร
		 - สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สำ�นักงาน เพื่อให้บริการ
12,000.00
			 แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สำ�นักงาน เพื่อให้บริการ
12,000.00
			 แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่วิทยาเขตศรีราชา
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
3,000.00
			 กำ�แพงแสน
- สนับสนุนสำ�นักหอสมุด กพส. จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารนิสิต
5,000.00
			 ระหว่างสอบ ช่วงสอบปลายภาคปี 2562
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์โครงการ KU Night Eat & Read เพื่อรองรับ 10,000.00
			 นิสิตในการอ่านหนังสือช่วงสอบ Final มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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- สนับสนุนโครงการ 1 st Run for Liberal Arts & Science 2019 1,500.00
			 ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
		 - สนับสนุนโครงการเปิดห้องสมุดสู่ชุมชน (โครงการห้องสมุดชุมชน) 5,000.00
			 ร่วมกับสำ�นักหอสมุด
		 - สนับสนุนผลไม้ โครงการวันพัฒนา มก. และปลูกต้นไม้
20,000.00
			 ประจำ�ปี 2562 ร่วมกับกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
- สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “ศึกษาศาสตร์
2,000.00
			 และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 13” ร่วมกับ
			 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส.
- สนับสนุนงาน “ขอบคุณบุคลากร” ประจำ�ปี 2562 ร่วมกับ
3,000.00
			 คณะวิทยาศาสตร์ มก.
- สนับสนุนเงินรางวัล “โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ
5,000.00
			 กองกิจการนิสิต” ประจำ�ปี 2562 ร่วมกับกองกิจการนิสิต มก.
- สนับสนุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เงินรางวัล
200,000.00
			 งาน “ขอบคุณบุคลากร” ประจำ�ปี 2562 เพื่อจับสลากในวันปีใหม่
- สนับสนุนโครงการ “สัมมาทิฐิกองยานพาหนะอาคารและสถานที่” 5,000.00
			 ร่วมกับกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
- สนับสนุนกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่
5,000.00
			 ร่วมกับงานบัญชีบริหาร กองคลัง สนง.อธิการบดี
- สนับสนุนกิจกรรมสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562
			 ร่วมกับสำ�นักหอสมุด กพส.มก.
3,000.00
- สนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปี 2562
			 ร่วมกับชมรมนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์รุ่นที่ 34
3,000.00
- สนับสนุนสลากกาชาดไทย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
			 ประจำ�ปี 2562
146,700.00
	    รวม
841,200.00
(2) โครงการทะนุบำ�รุงพระพุทธศาสนา
- ร่วมทำ�บุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2562
210,700.00
			 ณ วัดหนองหอย จ.ราชบุรี (วงเงินจำ�นวน 250,000 บาท
			 โดยมี สอ. อื่นร่วมทำ�บุญ 39,300 บาท)
- ร่วมทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคี งานสัมมนาไตรภาคี ครั้งที่ 15
10,000.00
			 ณ วัดตาลเจ็ดยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
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		 - ร่วมทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันครบรอบ 39 ปี กับ สอ.ข้าราชการ 5,000.00
			 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร ณ สำ�นักสงฆ์ภาวนาราม จ.สกลนคร
- ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
21,000.00
- ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
19,500.00
- ร่วมทำ�บุญกับหน่วยงานใน มก. และบริษัทอื่นๆ
3,500.00
	    รวม
269,700.00
(3) โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนร่วมกับกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
30,000.00
			 เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือของกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
(4) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชน
		 - สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กับชุมชนต่างๆ
15,000.00
		 - สนับสนุนเงินโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ฯ
3,000.00
			 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กทม.
- สนับสนุนอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนชุมชนลานสกา
5,000.00
			 จ.นครศรีธรรมราช
- สนับสนุน โครงการ “ปันรัก ปันนํ้าใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส”
5,000.00
			 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี
			 ร่วมคณะวิทยาศาสตร์ มก.
- สนับสนุนโครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 4 วิทยาเขต KU RUN1 10,000.00
			 ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
- สนับสนุนอุปกรณ์ของใช้จำ�เป็นภายในศูนย์ส่งเสริม และพัฒนา
5,000.00
			 อาชีพคนตาบอด จ.นครนายก ร่วมกับภาคีสหกรณ์บางเขน
- สนับสนุนเงินช่วยเหลือปรับปรุงและซ่อมแซมโรงอาหาร
200,000.00
			 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า จ.สกลนคร
- สนับสนุนเงินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
200,000.00
			 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน จ.นครปฐม
	    รวม
443,000.00
(5) สนับสนุนอื่นๆ
- สนับสนุนสมทบเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานอายุวัฒนมงคล
10,000.00
			 ศ.พิเศษ ดร. อาบ นคะจัด ณ สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
- สนับสนุนโครงการเสวนาเรื่อง “การบริหารเงิน
5,000.00
			 สหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้ พรบ.สหกรณ์ ฉบับใหม่”
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- สมทบทุน สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต “ครบรอบ 40 ปี
5,000.00
			 สอ.กฟผ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5” ณ ศูนย์กีฬากำ�ธน สินธวานนท์ กฟผ.
- สมทบทุนบริจาคเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัย 10,000.00
			 ร่วมกับ สอ.ครูร้อยเอ็ด
- สนับสนุนถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 20,000.00
			 สภากาชาดไทย (งานเกษตร กพส.) ปี 2562
- สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ
14,500.00
    รวม
64,500.00
3.9 ผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ
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3.9.1 ด้านการบริหาร
(1) การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน
		 (1.1) แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าทีใ่ นการสร้างความตระหนักถึงบทบาท
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำ�ที่สร้างคุณค่าให้แก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน กำ�หนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของสหกรณ์ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบกิจการของสหกรณ์อย่างมีความรับผิดชอบ
จัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมและ
การสื่อสารกับสมาชิก
		 (1.2) แต่งตัง้ คณะทำ�งานปรับปรุงระบบการเงินและการบัญชี เพือ่ ให้มกี ารศึกษากระบวนการ
ทำ�งานปัจจุบนั (As-is Process) กระบวนการทำ�งานทีต่ อ้ งการ (To-be Process) และจัดทำ�ร่างขอบเขต
งาน (TOR) ซึ่งจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำ�เนินการ
		 (1.3) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้ มี
การจัดภาระงานและกำ�หนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
		 (1.4) แต่งตั้งคณะทำ�งานแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของ สอ.มก. เพื่อให้
มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะในปัจจุบัน ซึ่งได้ดำ�เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมระเบียบ และ
ประกาศบางเรื่องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562
		 (1.5) กำ�หนดให้มีการจัดทำ�ระบบสารบรรณ โดยสแกนเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
และสำ�รองข้อมูลไว้ใน google drive
		 (1.6) ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำ�งาน เพือ่ ให้สมาชิกใช้บริการกูฉ้ กุ เฉินผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน และได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กำ�หนดตารางเวลาที่สมาชิกสามารถยื่นคำ�ขอกู้ผ่านระบบและวันที่ที่จะได้รับเงิน
โดยทำ�การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบล่วงหน้า ซึ่งลดเวลาการเดินทางและการรอคอยของ
สมาชิกที่สำ�นักงานสหกรณ์ รวมทั้งสามารถให้บริการสมาชิกทางด้านฝาก-ถอนเงินได้รวดเร็วขึ้นด้วย
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		 (1.7) กำ�หนดให้มีการจัดทำ� e-Document ตามนโยบายลดการใช้กระดาษ โดยเริ่มจาก
ใบจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ส่วนใบเสร็จรับเงินประจำ�เดือน จดหมายข่าวสารสมาชิก ได้จัดทำ�และให้
สมาชิกสามารถอ่านและจัดพิมพ์ได้หากต้องการ โดยเผยแพร่ผ่านไลน์บอทถึงสมาชิกรายบุคคล
		 (1.8) การขอต่ออายุการใช้ประโยชน์อาคาร สอ.มก. 36 ปี ตามบันทึกข้อตกลงการใช้
ประโยชน์อาคาร สอ.มก. 36 ปี ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีต่ กลงให้สหกรณ์ฯ ใช้ประโยชน์อาคาร สอ.มก. 36 ปี เป็นระยะเวลา 20 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น สหกรณ์ฯ ได้ขอต่ออายุการใช้ประโยชน์
อีก 20 ปี
		 (1.9) แต่งตั้งคณะทำ�งานวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data เพื่อการนำ�ข้อมูลของ สอ.มก. ใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เกิด Productive และความมั่นคงในแต่ละด้าน รวมทั้งเพื่อนำ�มาใช้
ในการพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกให้เกิดความประทับใจ
		 (1.10) ประสานงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ในการจัดทำ�บัตร ATM ใหม่
แบบ Chip card แทนบัตรเดิมที่เป็น Magnetic card ตามข้อกำ�หนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
		 (1.11) จัดโครงการออม...เพือ่ อนาคต เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีวนิ ยั ในการออม
อย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า 300,000 บาท ออมในรูปทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น เพื่อ
สร้างบำ�นาญให้ตนเองเมื่อเกษียณอายุ
		 (1.12) ได้รับการตรวจประเมิน จากคณะทำ�งานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ใน
การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
		 (1.13) แต่งตั้งคณะทำ�งานยกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2543
		 (1.14) ทำ�ข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ในการจัดทำ� KU
Coop Application สำ�หรับ สอ.มก. โดยเฉพาะ เพื่อการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากสหกรณ์กับบัญชี
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ของสมาชิก ผ่าน Application เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่
ต้องการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ กับ บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ซึง่ ปัจจุบนั ต้อง
โอนผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ฯ เท่านั้น
		 (1.15) ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ใช้การจัด
มาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกสำ�คัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2545 ซึ่งกำ�หนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ
คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ นั้น โดยในปี 2562 สอ.มก.
มีผลอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
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		 (1.16) ได้มีการแต่งตั้งคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในการทำ�หน้าที่
กำ�หนดองค์ประกอบหลัก จัดทำ�แผน จัดทำ�และเผยเพร่คู่มือหรือแนวทาง ให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจแก่ สมาชิก กรรมการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รายงานผลการดำ�เนินกิจกรรมตามแผน
ติดตาม รายงานผลการติดตามและประเมินผล ทบทวนและปรับปรุง รวมทั้งรายงานผลเปรียบเทียบ
กับแผนหรือเป้าหมายที่กำ�หนด ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยคณะทำ�งาน
ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ ที่จัดทำ�โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ซึ่งอิงตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ได้ก�ำ หนดความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ 5 ด้าน คือ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อให้เกิด
เป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน สามารถนำ�สูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างจริงจัง จึงกำ�หนดให้เริม่ จากการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการก่อน
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(2) โครงการสาธารณประโยชน์
		 (2.1) ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และทอดผ้าป่าสามัคคี
เพือ่ ซือ้ อุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลผูส้ งู อายุวดั ตาลเจ็ดยอด กับ สอ.พนักงานธนาคารออมสิน
จำ�กัด ร่วมทำ�บุญจำ�นวนเงิน 10,000.00 บาท
		 (2.2) ร่วมงานทำ�บุญสหกรณ์ประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด
(สอ.กวก.) ซึ่งครบรอบวันจัดตั้งสหกรณ์ประจำ�ปี 2562 โดยร่วมทำ�บุญ 2,000.00 บาท
		 (2.3) การจัดโครงการสัมมาวิชาการ 60 ปี สอ.มก. เรื่อง “Disruptive Technology
(เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก) : ผลกระทบและแนวทางปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย” ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาจำ�นวนประมาณ 300 คน ประกอบด้วย ประธาน/กรรมการดำ�เนินการ/ฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์ฯ/นักวิชาการด้านสหกรณ์/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจากสหกรณ์ฯ ต่าง ๆ โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
		 (2.4) การสนับสนุนเงินสมทบภาคีสหกรณ์บางเขน ตามข้อบังคับฯ ที่สนับสนุนได้ เพื่อ
ดำ�เนินการในการจัดกิจกรรม จำ�นวน 30,000.00 บาท
		 (2.5) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ร่วมกับ สำ�นักหอสมุด วิทยาเขตกำ�แพงแสน โครงการเปิด
ห้องสมุดสู่ชุมชนสำ�นักหอสมุด กำ�แพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปี 2562 ในวันที่ 22
สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.ทุง่ ขวาง อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม จำ�นวน 5,000.00 บาท
		 (2.6) โครงการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียนทีข่ าดแคลน จำ�นวน 2 โรงเรียน
งบประมาณ 400,000.00 บาท ดังนี้
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			 1) วิทยาเขตกำ�แพงแสน เสนอให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านห้วยด้วน ตำ�บล
รางพิกลุ อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน ซึง่ ชำ�รุดทรุดโทรม
ไม่ถูกสุขลักษณะ จำ�นวน 1 หลัง ขอรับการสนับสนุนเป็นเงิน 200,000.00 บาท
			 2) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอให้ความช่วยเหลือโรงเรียน
บ้านซ่งเต่า ตำ�บลนาเพียง อำ�เภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และ
สร้างหลังคาทางเดินเชือ่ มอาคารเรียน เนือ่ งจากอาคารไม่ถกู สุขลักษณะ และในช่วงฤดูฝนนักเรียนต้อง
เดินตากฝนไปยังโรงอาหาร โดยขอรับการสนับสนุนเป็นเงิน 200,000.00 บาท
		 (2.7) ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ร้อยเอ็ด จำ�กัด เนื่องจากเกิดภัยพิบัตินํ้าท่วมเฉียบพลัน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
อันเป็นผลสืบเนือ่ งจากอิทธิพลของพายุโพดุลและคาจิกิ ทำ�ให้ทอี่ ยูอ่ าศัยของสมาชิกได้รบั ความเสียหาย
เป็นจำ�นวนมาก โดยอนุมตั เิ งินบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผปู้ ระสบอุทกภัยเป็นเงิน 10,000.00 บาท
		 (2.8) หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ขอเชิญลงโฆษณาและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
น.ส.พ.เกลียวเชือก ครบรอบ 27 ปี สนับสนุนจำ�นวน 9,000.00 บาท
		 (2.9) สนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำ�กัด
กำ�หนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องหนองหารหลวง
โรงแรมอิมพิเรียลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงาน จำ�นวน 5,000.00 บาท
(3) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 (3.1) สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน จำ�นวน 1,100,000.00 บาท
วิทยาเขตกำ�แพงแสน จำ�นวน 100,000.00 บาท วิทยาเขตศรีราชา จำ�นวน 100,000.00 บาท และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำ�นวน 100,000.00 บาท
		 (3.2) ร่วมโครงการเสวนา เรื่อง “การบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์
ฉบับใหม่” คณะนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
(ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุน่ ที่ 16 มอบเงินสนับสนุน
จำ�นวน 5,000.00 บาท
		 (3.3) ร่วมสนับสนุนทุนอาหารกลางวันสำ�หรับนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำ�ปี 2562 โดยมีกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนชุมชน
ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มอบเงินสนับสนุน จำ�นวน 5,000.00 บาท
		 (3.4) สนับสนุนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 4 วิทยาเขต (KU RUN 1) เป็นเงินจำ�นวน
10,000.00 บาท
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		 (3.5) การร่วมบริจาคเงินสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจำ�ปี พ.ศ.2562 โดย สอ.มก. สมทบอีกจำ�นวน 216,700.00 บาท ให้ครบจำ�นวน
เงิน 250,000.00 บาท
		 (3.6) สนับสนุนสลากบำ�รุงสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
จำ�นวน 200 เล่ม เป็นเงิน 180,000.00 บาท
		 (3.7) สนับสนุนในการจัดแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครัง้ ที่ 2 ของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคาร 45 ปี สนับสนุนเสือ้ สอ.มก. (สีด�ำ ) จำ�นวน 50 ตัว
		 (3.8) สนับสนุนชุมนุมนิสติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โครงการ “ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 26” ในวันจันทร์ที่ 25 ถึงวันเสาร์ที่ 30
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี สนับสนุนเสื้อ
สอ.มก. (สีดำ�) จำ�นวน 50 ตัว
		 (3.9) สนับสนุนรางวัลการแข่งขันคล้องโคและสะบัดแส้ในงานปศุสัตว์เกษตรกำ�แพงแสน
ประจำ�ปี 2562 คณะเกษตร กำ�แพงแสน ประจำ�ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2562 สนับสนุน
เสื้อ สอ.มก. (สีดำ�) จำ�นวน 50 ตัว
		 (3.10) สนับสนุนเงินรางวัล งาน “ขอบคุณบุคลากร” ประจำ�ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26
ธันวาคม 2562 สนับสนุนเงินรางวัลมอบให้แก่บุคลากรจับสลากในงาน จำ�นวน 200,0000.00 บาท
		 (3.11) สนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน จัดงานเกษตรกำ�แพงแสน
ครัง้ ที่ 23 ประจำ�ปี 2562 ภายใต้ค�ำ ขวัญ “เกษตรกำ�แพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
ในระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2562 ซึง่ กำ�หนดเปิดงานในอาทิตย์ท่ี 1 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.
จำ�นวน 20,000.00 บาท
		 (3.12) สนับสนุนทีมโบว์ลงิ่ การกุศล ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ
กำ�หนดก่อตั้ง 50 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ Blu-O Rhythm
& Bowl Esplanade สาขาแคราย ชั้น 4 เพื่อเสริมสร้างการออกกำ�ลังกาย อีกทั้งเป็นการร่วมสมทบ
ทุนสำ�หรับจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์อาคารใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ภายใต้แนวคิด “คนดี คิดดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์”
สนับสนุนเงิน จำ�นวน 2,000.00 บาท
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(2) สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในปี 2562 รวม 16,216 สัญญา เป็นเงินจำ�นวน
3,408,575,068.68 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
สัญญา
บาท
สัญญา
บาท
สัญญา
บาท
มกราคม
366 5,430,800.00 226
105,659,200.00 72
102,034,310.00
กุมภาพันธ์
781 11,996,700.00 291
136,654,000.00 47
69,225,500.00
มีนาคม
1,129 16,652,500.00 318
164,822,600.00 86
121,524,351.56
เมษายน
1,074 16,372,900.00 291
146,380,100.00 57
93,606,000.00
พฤษภาคม
1,067 16,465,100.00 369
207,232,900.00 81
101,775,800.00
มิถุนายน
857 12,779,900.00 272
139,658,000.00 70
103,976,500.00
กรกฎาคม
522 7,798,000.00 310
160,525,800.00 90
163,375,800.00
สิงหาคม
1,669 24,640,600.00 254
132,035,500.00 76
112,702,000.00
กันยายน
387 5,967,900.00 250
137,690,500.00 81
136,756,200.00
ตุลาคม
1,103 16,223,800.00 270
133,039,530.00 84
137,738,404.00
พฤศจิกายน 1,494 24,611,500.00 499
258,379,500.00 72
88,241,000.00
ธันวาคม
1,138 18,502,100.00 357
141,030,123.95 106
137,069,649.17
รวม
11,587 177,441,800.00 3,707 1,863,107,753.95 922 1,368,025,514.73
เดือน

(3) การให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อการมีที่อยู่อาศัยและเพิ่มทรัพย์สิน
		 ตามที่ สหกรณ์ฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง โดยการ
ให้เงินกู้ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ตลอดจนการ
ซื้อที่ดินเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สินให้กับสมาชิกนั้น
		 ในปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้ให้เงินกู้เพื่อการดังกล่าว รวม 261 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทการให้เงินกู้
จำ�นวน (ราย) จำ�นวน (บาท)
1. เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
1.1 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
106
201,958,500.00
1.2 ซื้อห้องชุด
36
63,446,000.00
2. เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
18
19,470,000.00
3. เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย
63
97,842,000.00
4. เพื่อซื้อที่ดิน
38
36,664,000.00
รวม
261
419,380,500.00
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(4) การปรับปรุงระเบียบและประกาศเงินกู้แก่สมาชิก
		 ในปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 1 ฉบับ และปรับปรุง
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท ได้แก่ เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน เงินกูส้ ามัญ และเงินกู้
พิเศษ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์และถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นมา
(5) การปรับปรุงกระบวนการด้านการให้สินเชื่อ
		 สหกรณ์ฯ มีการนำ�ระบบการส่งข้อความสั้น หรือ SMS แจ้งเตือนไปยังผู้กู้ทุกครั้งที่เกิด
การทำ�สัญญาเงินกู้ และมีการโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้กับผู้กู้ ซึ่งทำ�ให้ผู้กู้ได้รับความสะดวกและรู้
ความเคลื่อนไหวในการทำ�ธุรกรรมของตนเอง เพื่อสามารถติดตามข้อมูลได้ทันที
(6) การจัดทำ�ใบคำ�ขอกู้แบบออนไลน์
		 เพือ่ ให้สมาชิกทีม่ คี วามประสงค์จะกูเ้ งินกับสหกรณ์ ได้รบั ความสะดวกรวดเร็วในการกรอก
คำ�ขอกู้ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาบริษัทพัฒนาโปรแกรม เพื่อจะนำ�มาใช้งานต่อไป
(7) การเพิ่มทางเลือกในการชำ�ระเงินกู้
		 เพื่อให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ ได้มีทางเลือกในการชำ�ระเงินกู้ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการชำ�ระเงินกู้ ซึง่ อยูร่ ะหว่างจัดหาบริษทั พัฒนาโปรแกรม
เพื่อจะนำ�มาใช้งานต่อไป
(8) การให้ความช่วยเหลือผู้คํ้าประกันเงินกู้ที่รับภาระหนี้แทนผู้กู้ที่ออกจากงาน
		 สหกรณ์ฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้คํ้าประกันเงินกู้ที่ต้องชำ�ระหนี้แทนผู้กู้ที่ไม่ชำ�ระ
เงินกู้ตามที่สหกรณ์กำ�หนด โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามที่ผู้คํ้าประกันมีคำ�ร้องขอต่อสหกรณ์
3.9.3 ด้านการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ในปี 2562 มีดังนี้
(1) ข่าว สอ.มก. รายเดือน 12 ฉบับ จัดส่งให้สมาชิกเป็นรายบุคคล สมาชิกสมทบที่แจ้งความ
ประสงค์รบั ข่าวสาร สอ.มก. สหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ งๆ เผยแพร่ขา่ วสารผ่านสือ่ ออนไลน์ เว็บไซต์ สอ.มก.
ค่าใช้จ่าย 575,232.00 บาท
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(2) ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานหน่วยงานต่างจังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี ค่าใช้จ่าย 51,979.00 บาท
หน่วยงาน
ผู้ประสานงาน
วิทยาเขตศรีราชา
นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ
นายยรรยง ดำ�รงพิวัฒน์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นายปัญญา ไพจันทร์
นายสมศักดิ์ เจริญสุข
สถานีวิจัยดอยปุย
น.ส.นิตยา พุ่มสุข
โครงการพหุภาษา
นางสุกัญญา ออมสิน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
น.ส.พลอยณิศา ชูไกรพินิจ
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
นางฐิติญา อรชุน
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
น.ส.จิรธนา ศรีดาหลง
สถานีวิจัยทับกวาง
นางขวัญฤทัย เมฆหมอก
สถานีวิจัยปากช่อง
นายอภิเชษฐ บุญเรือง
สถานีวิจัยลพบุรี
นางอำ�นวยพร ประทุมโพธิ์
โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ
น.ส.มยุฬมาศ ภวพงศ์สุภัทร
โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน
น.ส.ทยาวีร์ คงทอง
(3) โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก จำ�นวน 3 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 1,517,321.65 บาท ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันเสาร์–วันอาทิตย์ที่ 20-21 เมษายน 2562
			 ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จำ�นวนผู้เข้าสัมมนา 109 คน
		
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
- ครั้งที่ 2 วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562
			 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จำ�นวนผู้เข้าสัมมนา 115 คน
		
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
- ครั้งที่ 3 วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
			 ณ โรงแรมสแปลนดิด เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำ�นวนผู้เข้าสัมมนา 100 คน
		
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
(4) โครงการปฐมนิเทศสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้ทราบบทบาท สิทธิ หน้าที่ และสวัสดิการ
ต่างๆ ที่พึงได้รับภายใต้เงื่อนไข (สมาชิกใหม่ที่ยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศจะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการ
วันเกิด) ในปี 2562 จัดอบรมจำ�นวน 7 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 664,891.05 บาท ดังนี้
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		 - ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
			 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคาร สอ.มก. 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
			 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 109 คน
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
		 - ครั้งที่ 2 วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2562
			 ณ บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
			 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 63 คน
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
		 - ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
			 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคาร สอ.มก. 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
			 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 81 คน
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
		 - ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
			 ณ ห้องนนทรี อาคารบริหาร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จังหวัดสกลนคร
			 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 22 คน
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
		 - ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
			 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ วิทยาเขตศรีราชา
			 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 32 คน
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
		 - ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
			 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน
			 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 93 คน
		 - ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
		
ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชัน้ 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
			 จำ�นวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 109 คน
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
(5) โครงการพบปะสมาชิกและผู้บริหาร จำ�นวน 2 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 132,196.00 บาท
		 - ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
			 ณ ห้องนนทรี ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
			 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
			 จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 45 คน ค่าใช้จ่าย 65,441.00 บาท
			 ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
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		 - ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2562
			 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ วิทยาเขตศรีราชา
			 จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ 84 คน ค่าใช้จ่าย 66,755.00 บาท
		
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
(6) โครงการสัมมนาผู้เกษียณอายุ จำ�นวน 2 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 1,139,042.25 บาท
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562
			 ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
			 จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ 132 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562
			 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี จังหวัดเพชรบุรี
			 จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ 113 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
(7) การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
		 มอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) เงินได้ราย
เดือนไม่เกิน 24,280.- บาท ระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาล ถึงปริญญาตรี ในปี 2562 โดยจ่ายให้กับ
ผูท้ เ่ี ป็นสมาชิกมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดยมีบตุ รทีก่ �ำ ลังศึกษาอยู่ ตามจำ�นวนบุตรคนละ 2,000.00 บาท
สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาฯ จำ�นวน 889 คน เป็นเงิน 2,322,000.00 บาท
(8) การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี
จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ประจำ�ปี 2562 เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนบุตรสมาชิกทีม่ ผี ลการเรียนดีตามเกณฑ์ทสี่ หกรณ์ฯ กำ�หนด ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงระดับปริญญาตรี มีสมาชิกยืน่ ขอรับทุนการศึกษาบุตร จำ�นวน 1,177 ราย เป็นเงิน 3,291,400.00
บาท ดังนี้
- ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
				
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
				
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
		 - ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
				
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
				
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน
		 - ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
				
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
				
ณ ห้องระพีสาคริก อาคาร 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
				
จังหวัดสกลนคร
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		 - ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
				
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
				
ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ วิทยาเขตศรีราชา
(9) การจัดสรรทุนการศึกษาสำ�หรับสมาชิก สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ จำ�นวน 34 ทุน
ทุนละไม่เกิน 10,000.00 บาท เป็นเงิน 297,850.00 บาท ดังนี้
		 9.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำ�นวน 2 คน
		 9.2 ระดับปริญญาตรี
จำ�นวน 9 คน
		 9.3 ระดับปริญญาโท
จำ�นวน 16 คน
		 9.4 ระดับปริญญาเอก
จำ�นวน 7 คน
(10) มอบทุนการศึกษาสำ�หรับบุตรของสมาชิกทีค่ สู่ มรสถึงแก่กรรม สมาชิกยืน่ เรือ่ งขอรับทุนฯ
จำ�นวน 10 ราย เป็นเงิน 74,000.00 บาท
(11) งานแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง
พันธุมดิษยมณฑล อาคาร สอ.มก. 36 ปี
		 สหกรณ์ฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกผู้เกษียณ จำ�นวน 209 คน พร้อมกับเงินเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและเงินขวัญถุง รวมเป็นเงิน 10,505,473.00 บาท และหุ้น สอ.มก. คนละ 50 หุ้น หนังสือ
ทีร่ ะลึกงานแสดงมุทติ าจิต ผลิตภัณฑ์จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เหรียญหลวงพ่อคูณ
การบรรยาย “การดำ�รงชีวิตหลังวัยเกษียณ” โดย อาจารย์ไกร มาศพิมล นักโภชนาการบำ�บัด
(12) ปฏิทนิ ปีใหม่ 2563 แบบแขวน ให้กบั สมาชิก สมาชิกสมทบ สหกรณ์ลกู ค้า และผูม้ อี ปุ การคุณ
จำ�นวน 12,000 ฉบับ เป็นเงิน 156,000.00 บาท
(13) โครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจำ�ปี 2562
		 (13.1) พัฒนาสวัสดิการให้ครอบคลุมตามความจำ�เป็นของสมาชิกยิ่งขึ้น
เดิม
ใหม่
รายการ
(บาท)
(บาท)
1) ช่วยเหลือด้วยเหตุเจ็บป่วย
1.1) ตรวจเพื่อดูอาการตามคำ�สั่งแพทย์ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
200.00
300.00
1.2) ผู้ป่วยใน
400.00
500.00
2) ช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
(คำ�นวณจากอายุหุ้น คูณ 1,650 ขั้นตํ่าจะได้รับ 1,000 บาท)
3) โสด (คำ�นวณจากอายุหุ้น )
250.00
300.00
4) สมรสไม่มีบุตร (คำ�นวณจากอายุหุ้น )
200.00
5) การบวชชี หรือชีพราหมณ์
1,000.00
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(13.2) ให้ความรู้และการศึกษาอบรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
			
(13.2.1) โครงการลดอบาย (มุข) ขยายความมัง่ คัง่ เพือ่ สนับสนุนให้สมาชิกออมเงิน และ
ในรูปแบบต่างๆ การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน โครงการต่อเนื่องจากปี 2561 - 2562
				
หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สรุปได้ดังนี้
				
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 15 คน สรุปได้ ดังนี้
				
1. เข้ารับอบรมวิชาชีพ จำ�นวน 3 คน ได้แก่
					 นางสาวธันย์นิชา ชัยวราธนพัฒน์
					 นางวาสนา ทรัพย์ชิต
					 นางสาวณัฐพร แซ่คู
				
2. ออมด้วยการเปิดบัญชี 24 เดือน จำ�นวน 5 คน
				
3. ออมด้วยการเพิ่มหุ้นรายเดือน จำ�นวน 2 คน
				
4. ยื่นกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริมภายใต้เงื่อนไขโครงการฯ จำ�นวน 5 ราย
				
ส่วนใหญ่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเปิดบัญชีเงินฝาก 24 เดือนอยู่แล้ว
และสมาชิกบางส่วนที่เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ
แล้วมีการออมด้วยการซื้อหุ้นเป็นครั้งคราว
			
(13.2.2) หลักสูตรปฐมนิเทศสมาชิก จำ�นวน 1 หลักสูตร
โครงการปฐมนิเทศสมาชิก สอ.มก.
1. ชื่อโครงการ
โครงการปฐมนิเทศสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้รบั สมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในตำ�แหน่งต่างๆ ทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน ซึง่ มีพนักงานอยูห่ ลายประเภท ได้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ ตลอดจนพนักงานหน่วยงานพิเศษภายใน
มก. จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ให้แก่สมาชิก ตลอดจนทราบถึง
บทบาทหน้าที่ ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กรรมการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป จึงได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศขึน้
4. วัตถุประสงค์
4.1 ได้รับทราบและเข้าใจโครงสร้าง บทบาท ภารกิจและวิสัยทัศน์ สอ.มก.
4.2 ได้ทราบในบทบาท หน้าที่ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการทำ�ธุรกรรมและวิธีการ
ปฏิบัติ
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4.3 ได้รับทราบถึงสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับ และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับ
สวัสดิการต่าง ๆ
4.4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา สอ.มก.
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
5.2 สมาชิกเข้าใจและรับรู้ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5.3 สามารถทำ�ธุรกรรมและกิจกรรมในรูปแบบของสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง
6. ระยะเวลาการปฐมนิเทศ
จำ�นวน 1-2 วัน (ปีละไม่เกิน 6 ครั้ง)
		 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องอยู่ครบตามเวลาที่กำ�หนด จึงจะถือว่าผ่านการปฐมนิเทศ
7. หลักสูตรการฝึกอบรม
หัวข้อบรรยายและประเด็นเนื้อหา
1. สหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกควรรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
วิธีการ รวมทั้งอุดมการณ์และประวัติความเป็นมา
2. การบริหารและการพัฒนา สอ.มก.
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ การบริหาร และ
การพัฒนา สอ.มก. ในปัจจุบันและอนาคต
3. ระบบคิด ภารกิจ เป้าหมายและสวัสดิการ สอ.มก.
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ วิธีคิด ภารกิจ การ
ดำ�เนินงานของ สอ.มก. นำ�ไปสู่การจัดสรรสวัสดิการใน
รูปแบบต่างๆ
4. หลักเกณฑ์และการขอสินเชื่อจาก สอ.มก. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบวิธีการการทำ�ธุรกรรม
เกีย่ วกับสินเชือ่ การวางแผนเงินกู้ และการใช้ประโยชน์จาก
การกู้เงิน
5. การให้บริการของ สอ.มก.
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั ทราบ การให้บริการด้านต่างๆ
เช่น เงินฝาก เงินกู้ สวัสดิการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะ
ให้บริการแก่สมาชิกในอนาคต
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จำ�นวน
วิทยากร
(ชั่วโมง)
1
กรรมการ สอ.มก.

1

กรรมการ สอ.มก.

1

กรรมการ สอ.มก.

1

กรรมการ สอ.มก.

½

ผู้จัดการ สอ.มก.
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8. แผนการอบรม
1. จำ�นวนผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละ 60 - 80 คน
2. ระยะเวลาการอบรม 1 - 2 วัน
9. วิธีการอบรม
ประกอบด้วยการบรรยายโดยมีการทดสอบก่อนและหลังการอบรม
10. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากที่ประชุมใหญ่
(14) สวัสดิการ
ลำ�ดับ

รายการ

1
2
3
4
5

วันเกิด
เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เพื่อการครองชีพ
เงินขวัญถุง
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม-เงินช่วยทำ�บุญ

6
7
8

ช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
สมาชิกถึงแก่กรรม
ช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย
8.1 คนไข้ใน, ตรวจดูอาการตามคำ�สั่งแพทย์
8.2 อัมพาต อัมพฤกษ์ ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคร้ายแรงอื่นๆ
8.3 อุบัติเหตุ กระดูกหัก หรือแตก หรือมีบาดแผลฉกรรจ์
8.4 ได้รบั อุบตั เิ หตุ มีบาดแผลฉีกขาดได้รบั การรักษาโดยการเย็บแผล
8.5 เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ประเภทผู้ป่วยนอก
รับขวัญบุตร
สมาชิกที่เป็นโสด
สมรส
สมรสที่ไม่มีบุตร
อุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์/บวชชี หรือชีพราหมณ์
ช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัย (วาตภัย, อุทกภัย, อัคคีภัย)

9
10
11
12
13
14

จำ�นวน
(ราย)
10,074
264
2,751
210
49

จำ�นวนเงิน
(บาท)
29,603,720.00
10,298,583.00
10,278,143.00
1,111,376.00
842,835.00

321
49

2,765,789.00
2,363,602.00

875
165
70
52
446
108
34
75
9
13
22

1,394,500.00
825,000.00
140,000.00
50,500.00
486,900.00
168,000.00
262,776.00
112,500.00
35,232.00
13,000.00
80,000.00

55

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

56

3.9.4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จัดโครงการต่างๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในแผนงาน
ประจำ�ปี 2562 โดยใช้งบประมาณค่าใช้จา่ ยไปทัง้ หมด 712,770.00 บาท จากงบประมาณ 1,300,000.00
บาท คงเหลือ 587,230.00 บาท ดังนี้
โครงการที่จัดโดยใช้เงินจากงบประจำ� 1,000,000.00 บาท
(1) โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
		 (1.1) ธรรมสัญจร ไหว้พระ ครั้งที่ 1 เส้นทางจังหวัดลพบุรี
			 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 90 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 66,529.00 บาท
			
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
		 (1.2) ธรรมสัญจร ไหว้พระ ครั้งที่ 2 เส้นทางจังหวัดอุทัยธานี
			 วันที่ 4 สิงหาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 254 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 102,056.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
		 (1.3) นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
			 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 75 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 106,388.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
		 (1.4) ถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วย smartphone สำ�หรับผูส้ งู วัย ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล
ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
			 วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 15 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,779.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
		 (1.5) ตักบาตรดอกไม้ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี
			 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 65 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 40,610.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
		 (1.6) ถ่ายภาพถํ้าเขาหลวง ชมพระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี
			 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 40 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 50,619.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
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(2) โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก
		 (2.1) ทำ�ขนมผกากรอง และเครปข้าวเหนียวมูนหน้ามะม่วง วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
			 และทำ�อาหารสาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
			 ณ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
			 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 2 โครงการ รวมจำ�นวน 53 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 79,672.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
(3) โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านสุขภาพ
		 (3.1) ออกกำ�ลังกายสนุก เพิม่ ความสุขในชีวติ ณ ห้องประชุมและบรรยาย อาคารระพีสาคริก
			 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 22 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 47,880.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
		 (3.2) ออกกำ�ลังกายเพิม่ สุข สนุกกับเก้าอีว้ ารีหรรษา ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชัน้ 2 อาคาร
สอ.มก. 36 ปี และสระว่ายนํ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
			 วันที่ 7 กันยายน 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 24 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 39,995.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
(4) โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านทัศนศึกษา
		 (4.1) โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน
			 วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 25 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 51,848.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
			 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 610,376.00 บาท
โครงการที่จัดโดยใช้เงินจากแผนกลยุทธ์ 300,000.00 บาท
(1) ดูงานชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
		 (1.1) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน บ้านหนองแซง จังหวัดชัยนาท
			 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 31 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 52,276.00 บาท
			
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
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		 (1.2) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว จังหวัดนครปฐม
			 วันที่ 26 ตุลาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 43 คน
			 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 45,168.00 บาท
			 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
(2) ดูงานสถานประกอบการหรือเกษตรกรทีป่ ระสบความสำ�เร็จโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
		 ศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ด กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ยกเลิกกิจกรรม
เนื่องจากมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 คน มีค่าใช้จ่ายสำ�รวจสถานที่จัดกิจกรรม จำ�นวน
6,400.00 บาท
			 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 103,844.00 บาท
3.9.5 ด้านการบริหารการเงิน
ด้านบริหารการเงิน
เศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีแนวโน้มชะลอลง อันเป็นผลจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน รวมทั้งผลจากวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ชะลอลง ในส่วนของเศรษฐกิจไทยยังมี
แนวโน้มขยายตัวตํ่ากว่าระดับศักยภาพ จากภาคการส่งออกที่หดตัวลงตามปริมาณการค้าโลกที่ชะลอ
ลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้า รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ และการบริโภคภาคเอกชนทีม่ แี นวโน้มขยายตัวลดลงจากรายได้ของครัวเรือนและการจ้างงาน
ทีป่ รับลดลงโดยเฉพาะในภาคการผลิตเพือ่ ส่งออก ประกอบกับหนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง การปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้ง 2 ครั้ง เป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนของภาคธุรกิจได้บางส่วน
แต่ก็ทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนในตลาดเงินและตลาดทุนลดตํ่าลงด้วย คณะกรรมการบริหาร
การเงินได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำ�เนินนโยบายบริหารการเงินด้วยความรอบคอบเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และเพือ่ เป็นการช่วยเหลือสมาชิกทัง้ ผูฝ้ ากเงินและผูก้ ู้ โดยให้ความสำ�คัญ
กับการปรับตัวให้สามารถแข่งขันและรักษาระดับการเติบโตของ สอ.มก. อีกทั้งเพื่อสามารถให้
ผลตอบแทนแก่ผู้ฝากเงิน และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ในอัตราที่เป็นธรรม
ในปี 2562 สอ.มก. ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระดับสูงเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ฝากเงิน
โดยสามารถสรุปรายละเอียดการบริหารเงินของ สอ.มก. ได้ดังนี้
(1) การบริหารอัตราดอกเบี้ย ในปี 2562 สอ.มก. ยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
เงินให้กู้แก่สมาชิกโดยคงอัตราไว้เท่ากับเมื่อปี 2561 แต่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท
ลงร้อยละ 0.10 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ลงร้อยละ 0.15 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และมีรายละเอียดดังนี้
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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 ม.ค.62
1 ม.ค.63
1.75
1.65
2.65
2.70

2.55
2.60

2.80

2.70

1.75
2.65
4.00
5.90

1.65
2.55
3.90
5.75

(2) การบริหารการลงทุน สอ.มก. ได้นำ�เงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์
ทีม่ น่ั คง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนีท้ ม่ี หี ลักประกัน หรือไม่ดอ้ ย
สิทธิ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำ�นึงถึงสัดส่วน
ระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสม
(3) กองทุนส่วนบุคคล ในปี 2562 สอ.มก. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
เป็นผูบ้ ริหารกองทุนส่วนบุคคลทัง้ สิน้ จำ�นวน 2 บลจ. เพือ่ กระจายความเสีย่ งในการบริหารเงินตามหลัก
การลงทุน ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินได้ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของกองทุน
อย่างต่อเนื่อง โดยทาง บลจ. จะต้องเข้ามารายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการบริหารการเงิน
พิจารณาทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย เพื่อที่ทางคณะกรรมการบริหารการเงินจะได้บริหารผลตอบแทน
และความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา สำ�หรับฐานะของกองทุนและผลการ
ดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2562 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงาน
ของกองทุนส่วนบุคคลที่ สอ.มก. ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีตามไปด้วย แต่ในช่วงปลายปีกลับผันผวน
และปรับตัวลดลงโดยกองทุนส่วนบุคคลทีบ่ ริหารโดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) ได้คนื ผลตอบแทน
ให้ สอ.มก. จำ�นวน 2 ครั้ง และกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย จำ�กัด จำ�นวน 9 ครั้ง
เป็นเงินรวม 36 ล้านบาท
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(4) การให้สหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ กูย้ มื เงิน สอ.มก. ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ในการให้กแู้ ก่สหกรณ์
อืน่ ๆ โดยพิจารณาจัดสรรให้ตามคุณภาพการบริหารงาน และความจำ�เป็นทางด้านการเงินของสหกรณ์
ผู้ขอกู้ รวมทั้งความเอื้ออาทรต่อขบวนการสหกรณ์ โดยมีหลักการ ดังนี้
ก) วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท (ถ้าเกิน 300 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการดำ�เนินการ) กรอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
นายทะเบียนสหกรณ์
ข) อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน ชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน (ยกเว้นเงินกู้
12 เดือน ปลอดการชำ�ระเงินต้น 11 เดือน)
ค) ระยะเวลาชำ�ระคืนไม่เกิน 60 งวดเดือน
ง) หลักประกันคณะกรรมการดำ�เนินการทั้งชุดคํ้าประกัน
จ) ลงนามในสัญญาเงินกู้และเบิกรับเงินกู้ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ผลการอนุมัติ
		 จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
ร้อยละ 0.50 จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโน้ม
ลดตํ่าลงจากปีก่อน ทำ�ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีความสามารถในการปล่อยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้หลายๆ
สหกรณ์จ�ำ เป็นต้องแข่งขันกันในการหาลูกค้า เพื่อนำ�รายได้จากส่วนนี้มาชดเชยรายได้จากการลงทุน
ในส่วนของตราสารหนี้ที่ได้ผลตอบแทนในอัตราที่ตํ่ามาก และประเด็นที่นำ�มาแข่งขันกันคือเรื่องของ
อัตราดอกเบีย้ ซึง่ ประเด็นนีท้ �ำ ให้สหกรณ์ทเ่ี ป็นลูกค้ามีทางเลือกเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้สหกรณ์ซง่ึ เป็นลูกหนี้
ของ สอ.มก. มีการกู้เงินจากแหล่งอื่นมาชำ�ระหนี้ก่อนกำ�หนดจำ�นวนมาก สอ.มก. จึงต้องมีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ลงและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ของ สอ.มก.
จากผลตอบแทนของอัตราดอกเบีย้ ทีล่ ดลง โดยคำ�นึงถึงความสามารถในการแข่งขันและผลตอบแทนที่
ได้รบั ไม่ให้ตาํ่ จนเกินไป ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริหารการเงินยังคงคำ�นึงถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
ได้มีการควบคุมวงเงินที่ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมไว้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์รวม รวมทั้งมี
การเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนสหกรณ์ลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ
เงินกู้อย่างรอบคอบ
วันทีบ่ งั คับใช้
1 ตุลาคม 2561
9 กันยายน 2562
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4.25
3.85
4.10
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ผลิตภัณฑ์ใหม่สำ�หรับการให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ยืมเงิน
ประเภทเงินกู้
ระยะเวลา 12 เดือน
(ปลอดการชำ�ระเงินต้น 11 เดือน)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
3.70

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. วงเงินกู้รวมสำ�หรับโครงการจำ�นวน 3,000 ล้านบาท
2. ไม่จำ�กัดวงเงินกู้สำ�หรับสหกรณ์แต่ละสหกรณ์
3. สหกรณ์ทสี่ ญ
ั ญาเดิมติดเงือ่ นไขห้ามชำ�ระหนีห้ มดก่อน 12 เดือน สามารถกูโ้ ครงการนีไ้ ปชำ�ระ
หนี้เดิมได้
(5) การรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ จากการทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบ
เกีย่ วกับการรับฝากเงินจากสหกรณ์อน่ื โดยมีผลใช้บงั คับกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
ขนาดใหญ่ทมี่ สี นิ ทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ซึง่ มีใจความสำ�คัญ ดังนี้ “กรณีของผูฝ้ ากทีเ่ ป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับ
ฝากเงินทุกประเภทเมือ่ รวมกับเงินกู้จากผูฝ้ ากดังกล่าว (ถ้ามี) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ รวม
กับทุนสำ�รองของผู้ฝาก” ทำ�ให้คณะกรรมการบริหารการเงินต้องพิจารณาการนำ�เงินไปฝากสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นด้วยความละเอียดและรอบคอบยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ขัดต่อระเบียบที่นายทะเบียนกำ�หนด
(6) การบริหารสภาพคล่อง สอ.มก. ได้ดำ�รงสภาพคล่องร้อยละ 10 ของเงินฝาก ดังนี้
ประเภทสภาพคล่อง
1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
1.1 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
1.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สาขา ย่อย มก.
1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
1.5 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
1.6 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.

วงเงิน
(ล้านบาท)

หลักประกัน
(ล้านบาท)

60.00
20.00 พันธบัตรรัฐบาล,
หุน้ กูเ้ อกชน 32 ล้านบาท
20.00 พันธบัตรรัฐบาล 25 ล้านบาท
5.00 หุ้นกู้เอกชน 8 ล้านบาท
5.00 หุ้นกู้เอกชน 10 ล้านบาท
5.00 หุ้นกู้เอกชน 5 ล้านบาท
5.00 หุ้นกู้เอกชน 6 ล้านบาท
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ประเภทสภาพคล่อง
2. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น
2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
2.2 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
2.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
2.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
2.5 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

วงเงิน
(ล้านบาท)

หลักประกัน
(ล้านบาท)

6,925.00
650.00
4,515.00
500.00
660.00
600.00

หุ้นกู้เอกชน
พันธบัตรรัฐบาล,หุ้นกู้เอกชน
หุ้นกู้เอกชน
หุ้นกู้เอกชน
หุ้นกู้เอกชน

3. วงเงินกู้ยืมเครือข่ายสหกรณ์
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษของสหกรณ์ทสี่ งู กว่า
บวก 0.50 บาท
3.1 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำ�กัด
3.2 สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จำ�กัด
3.3 สอ.กรมป่าไม้ จำ�กัด
3.4 สอ.กรมประมง จำ�กัด
3.5 สอ.กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด
3.6 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด

220.00

รวมทั้งสิ้น

7,205.00

50.00
50.00
30.00
30.00
30.00
30.00

3.9.6 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีได้ด�ำ เนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเพือ่ ให้สมาชิกได้รบั
การบริการที่สะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร ซึ่งสรุปผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2562 ได้ดัง
ต่อไปนี้
(1) พัฒนาระบบส่งข้อความสั้น (SMS) แบบแจ้งข้อความอัตโนมัติ
		 โดยปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนสมาชิกแบบอัตโนมัติ เช่น แจ้งเตือนเมื่อมีการกู้เงินหรือ
คํ้าประกัน แจ้งเตือนเมื่อสหกรณ์โอนเงินกู้ หรือสวัสดิการ หรือโอนเงินจากธนาคาร เข้าบัญชีสหกรณ์
ของสมาชิก เป็นต้น
(2) พัฒนาระบบการให้กู้เงินฉุกเฉินทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ใหม่
		 โดยปรับปรุงระบบการคำ�นวณสิทธิ์เงินกู้ฉุกเฉินในฐานข้อมูลใหม่ท้ังหมด ปรับปรุงระบบ
โปรแกรมให้เจ้าหน้าที่สามารถทำ�งานกับข้อมูลการขอกู้ที่มีปริมาณมากได้พร้อม ๆ กัน
62
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(3) พัฒนาระบบส่งอีเมลใบเสร็จรับเงินและการ์ดวันเกิดอิเล็กทรอนิกส์
		 โดยได้พัฒนาและทดสอบระบบส่งอีเมลใบเสร็จรับเงินประจำ�เดือน มีเป้าหมายในเพื่อลด
ปริมาณการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเดิม ระบบจะส่งใบเสร็จรับเงิน
ถึงสมาชิกแม้จะเปลี่ยนที่อยู่ คาดว่าจะให้บริการสมาชิกได้ ในปี 2563
(4) พัฒนา LINE Chatbot
		 โดยพัฒนาระบบบริการรูปแบบใหม่ผา่ นแอปพลิเคชัน LINE ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลต่างๆ ของตนเอง เช่น ข้อมูลการเป็นสมาชิก การส่งหักค่าหุ้น หุ้นและปันผล เงินกู้ เงินฝาก
สวัสดิการ การทำ�ประกัน ผู้รับผลประโยชน์ ยอดเรียกเก็บประจำ�เดือนและภาระคํ้าประกัน รวมถึงมี
ระบบแจ้งเตือน (Notifications) ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก เช่น แจ้งเตือนเมื่อกู้เงิน
หรือคาํ้ ประกัน แจ้งเตือนเมือ่ มีรายการเดินบัญชีเงินฝาก เป็นต้น อีกทัง้ ยังมีเครือ่ งมือทีจ่ �ำ เป็นให้สมาชิก
ใช้งานด้วย เช่น ข้อมูลบริการต่างๆ ของสหกรณ์ วารสารข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับล่าสุด ใบเสร็จรับเงิน
ประจำ�เดือนฉบับล่าสุด เครื่องมือคำ�นวณเงินผ่อนชำ�ระและเงินออม และเครื่องมือการแจ้งโอนเงินเข้า
บัญชีสหกรณ์
(5) พัฒนา KU Coop App เชื่อมโยงกับธนาคารไทยพาณิชย์
		 โดยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ พัฒนาแอปพลิเคชัน (อยู่ระหว่างดำ�เนินการ) เพื่อทำ�ให้
สมาชิกสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากสหกรณ์และบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ได้สะดวก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนีแ้ อปพลิเคชันดังกล่าวยังมีฟงั ก์ชนั การใช้งานพืน้ ฐานอืน่ ๆ เช่นเดียวกันกับ LINE Chatbot (@kusccbot) อีกด้วย คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคม 2563
(6) พัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card
		 โดยพัฒนาระบบเงินฝาก (งานเปิดบัญชีเงินฝาก) และระบบบันทึกสมาชิกใหม่ ให้มคี ณ
ุ สมบัติ
ในการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำ�ตัวประชาชนบันทึกลงระบบ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และลดเวลาในการให้บริการ
(7) พัฒนาระบบแจ้งการโอนเงินมายังสหกรณ์ แบบออนไลน์
		 โดยพัฒนาโปรแกรมแจ้งการโอนเงินมายังสหกรณ์เพือ่ ซือ้ หุน้ หรือชำ�ระหนี้ หรือโอนเข้าบัญชี
เงินฝากสมาชิก แบบออนไลน์ โปรแกรมมีความสามารถในการจัดรูปแบบข้อมูลให้อัตโนมัติ และเมื่อ
ทำ�การส่ง โปรแกรมจะอีเมลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Notify
(8) พัฒนาโปรแกรมส่งออกข้อมูล
		 โดยพัฒนาโปรแกรมเพื่ออำ�นวยการทำ�งานให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เช่น โปรแกรมส่งออก
รายการจ่ายเงินปันผลแบบแยกธนาคาร โปรแกรมส่งออกรายการสมาชิกมีหนุ้ สะสม 5 ล้านบาท ขึน้ ไป
และนำ�ปันผลซื้อหุ้น และ โปรแกรมส่งออกรายการสมาชิกหุ้นสะสมไม่เกิน 3 แสนและนำ�ปันผลซื้อหุ้น
เป็นต้น
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

3.10 กิจกรรมการอบรม/ประชุม/สัมมนา

ในปี 2562 สอ.มก. ได้เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ให้กบั คณะกรรมการดำ�เนินการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ และเจ้าหน้าที่ โดยส่งผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดังนี้
รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – สัมมนา
25 - 27 มกราคม 2562 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
วัน เดือน ปี

หัวข้อเรื่อง

ศึกษาดูงานและกิจกรรม CSR
ขอบคุณผูล้ งทุนใน ชสอ. ประจำ�
ปี 2561
10 - 14 มกราคม 2562 นายวิเชียร ไล้เลิศ
ศึกษาดูงานและกิจกรรม CSR
ขอบคุณผูล้ งทุนใน ชสอ. ประจำ�
ปี 2561
16 มกราคม ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
อบรมผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
1 มีนาคม 2562
มืออาชีพ
6 กุมภาพันธ์ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
หลักสูตร การเงิน การบัญชี และ
15 มีนาคม 2562
ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
การบริหาร สำ�หรับกรรมการ
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา ดำ�เนินการ และผูจ้ ดั การสหกรณ์
นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์ รุ่นที่ 1
17 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
ผลงานนวัตกรรมการบริหาร
นางสาวสุชญา อรุณินทร์
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ประจำ�ปี 2561
21 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรภิชัย ทะวงศ์
กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบกับ
นางสาวสุชญา อรุณินทร์
สหกรณ์
14 กุมภาพันธ์ 2562 นางอารีย์ วอนเป้า
28 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสดใส ศรีเจริญสุข

6 มีนาคม 2562
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ผศ.วิมล รอดเพ็ชร

สถานที่ / หน่วยงาน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
มาเลเซีย – สิงคโปร์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนามเหนือ)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
โครงการเสวนา ร้านค้าสหกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยุคใหม่กบั การเปลีย่ นแปลงตนเอง ร่วมกับ ร้านค้าสหกรณ์ มก.
อบรมหลักสูตร Digital Marketing สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
พลิ ก โฉมการสื่ อ สาร และ
ประชาสัมพันธ์องค์กร
ฟังการบรรยาย เรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสตั ว์
“สหกรณ์ฉบับใหม่มีผลกระทบ จำ�กัด
ต่อสหกรณ์อย่างไร”

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – สัมมนา
13 - 14 มีนาคม 2562 นายชาญชัย ไล้เลิศ
นางปิยธิดา แย้มเกษร
นางสาวธัญญ์ศริน วราชุน
วัน เดือน ปี

18 - 23 มีนาคม 2562 นายมาโนช สุวรรณศิลป์
23 เมษายน 2562

ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
นางสาวสุชญา อรุณินทร์

25 เมษายน 2562

นางสาวสดใส ศรีเจริญสุข

29 เมษายน 2562

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
นางธาริณี ประนิช
ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
นายพรภิชัย ทะวงศ์
20 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุชญา อรุณินทร์

21 มิถุนายน 2562

ผศ.วิมล รอดเพ็ชร

15 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา

15 - 16 สิงหาคม 2562 นางปิยธิดา แย้มเกษร
นางสาวธัญญ์ศริน วราชุน

หัวข้อเรื่อง

สถานที่ / หน่วยงาน

ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
สหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ของ ชสอ.
โครงการอบรมผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ฯ รุ่นที่ 20
โครงการประชุมชีแ้ จงหลักเกณฑ์
และวิธกี ารประเมินสหกรณ์สขี าว
ด้วยธรรมาภิบาล
หลักสูตร การสร้างเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ด้วย illustrator
โครงการเสวนา การบริหารเงิน
สหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ สหกรณ์
ฉบับใหม่

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สัมมนา เรื่อง ร่างกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
ฉบับใหม่กบั การดำ�เนินงานและ
การกำ�กับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา
89/2 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
สัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง)
กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
แห่ง พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การรายงานข้อมูลทางการเงิน
สหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – สัมมนา
19-24 สิงหาคม 2562 นางสาวธัญญ์ศริน วราชุน
วัน เดือน ปี

หัวข้อเรื่อง

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะการบริหารสหกรณ์หลักสูตร
การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อ
การบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 20
23 - 24 สิงหาคม 2562 ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
หลักสูตรแนวโน้มกฎกระทรวง
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
กับการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์
นายชาญชัย ไล้เลิศ
30 สิงหาคม ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
1 กันยายน 2562
และการสัมมนาชมรมผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
14-15 ตุลาคม 2562 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
อบรมหลั ก สู ต ร การพั ฒ นา
บุคลิกภาพสู่การเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพ
1-3 พฤศจิกายน 2562 ผศ.รังสรรค์ ปิติปัญญา
สัมมนาไตรภาคี พลิกโฉมวงการ
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา สหกรณ์สู่โลกดิจิตอล
นายวิเชียร ไล้เลิศ
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
นายชาญชัย ไล้เลิศ
28 พฤศจิกายน ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา โครงการศึกษาดูงาน พร้อม
3 ธันวาคม 2562
นายวิเชียร ไล้เลิศ
ทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน
นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ ชสอ. ประจำ�ปี 2562
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
น.ส.อังกาบ แตงเอี่ยม
นายธณเฉลิมพล เพ็งพินิจ
นายสมัย เสริฐเจิม
น.ส.วรพร ปั้นรัตน์
น.ส.ธมลวรรณ นาคสกุล
นายอรรถชัย แป้นพัฒน์
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สถานที่ / หน่วยงาน
ภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
จ.สุราษฏร์ธานี
ชมรมผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์กองทัพ
ไทย ชลบุรี
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จำ�กัด
โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
(มอสโคว์-เซนต์ปเี ตอร์สเบิรก์ )

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

วัน เดือน ปี
6 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – สัมมนา
นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
นายนพดล ระโยธี

13-15 ธันวาคม 2562 ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
นางสาวสุชญา อรุณินทร์
21 ธันวาคม 2562

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นายวิเชียร ไล้เลิศ
นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์

หัวข้อเรื่อง
สัมมนา เรื่อง 7 ประกาศกฎ
กระทรวง กับการบริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์
สัมมนาวิชาการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จำ�กัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สถานที่ / หน่วยงาน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวชั่น กทม.
โรงแรมเซ็นทราบาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ กทม.

3.11 สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเยี่ยมชมกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษา
ดูงาน ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก การให้สนิ เชือ่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดังนี้
วัน เดือน ปี
31 มกราคม 2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562
25 เมษายน 2562
23 สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562
23 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขหนองคาย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำ�กัด
สหกรณ์บริการรัตตัญญูบุญชู จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำ�กัด
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17 ว่าที่ ร.ต.มุขดา พลสงคราม

43,239.30 100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
43,239.30

490,986.95
34,708.66
161,872.82
900,164.04
156,662.72
904,490.21
51,598.60
74,174.24
554,905.15
641,428.28
217,228.27
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
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
(9,179.04)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(51,598.60)
0.00
0.00
0.00
(26,409.66)

0.00
0.00
0.00
0.00
(118,167.03)

34,060.26

490,986.95
34,708.66
161,872.82
900,164.04
156,662.72
904,490.21
0.00
74,174.24
558,905.15
641,428.28
190,818.61

ผลการดำ�เนินคดี/การดำ�เนินการ

100 1,786,827.71 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
100 165,539.88 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
100 60,133.88 อยูร่ ะหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
100 263,175.08 อยูร่ ะหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
100 276,987.82 อยูร่ ะหว่างผ่อนชำ�ระหนี้ตามสัญญา
ประนอมหนี้
100 490,986.95 อยูร่ ะหว่างรอรับเงินค่าขายทอดตลาด
100 34,708.66 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
100 161,872.82 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
100 900,164.04 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
100 156,662.72 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
100 904,490.21 อยูร่ ะหว่างรอรับเงินค่าขายทอดตลาด
100
0.00 ชำ�ระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
100 74,174.24 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
100 558,905.15 อยู่ระหว่างรับเงินค่าขายทอดตลาด
100 641,428.28 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
100 190,818.61 อยู่ระหว่างชำ�ระหนี้ตามสัญญา
ประนอมหนี้
100 34,060.26 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น

490,986.95
34,708.66
161,872.82
900,164.04
156,662.72
904,490.21
51,598.60
74,174.24
554,905.15
641,428.28
217,228.27

น.ส.วนิดา เผือกจิตร
นายประสพผล โสภาค
น.ส.กัญทิมา คล้ายหนองลี
น.ส.ธัญรัศมิ์ คงสิพัฒิ
นายหลวิชัย ทับกลาง
นายอำ�นาจ อำ�เบา
นายอนุชา ปลีงาม
นายพิศณุ เพ็ชอินทร์
นางสาวิตรี แฉ่งประเสริฐ
นายศักดิ์ชัย แก้วมณี
น.ส.สรกนก ประเสริฐธรรม

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0.00
0.00
0.00
0.00

1,786,827.71
165,539.88
60,133.88
263,175.08
276,987.82

100 1,786,827.71
100 165,539.88
100
60,133.88
100 263,175.08
100 395,154.85

1,786,827.71
165,539.88
60,133.88
263,175.08
395,154.85

รายการ

ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
1 น.ส.พูนสุข แป้นอ้อย
2 น.ส.อรทัย หนูกลาง
3 น.ส.วิษณี เคารพ
4 น.ส.พัชรพร มุ่งมาตร
5 น.ส.ศุจิรดา บัวทอง

ลำ�ดับ

ยอดยกไป 31 ธันวาคม 2562
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยกไป ร้อยละ บาท

ยอดยกมา 31 ธันวาคม 2561
หนี้ดำ�เนินคดี/ รับชำ�ระหนี้
หนี
เ
้
พิ
ม
่
/ลด
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ระหว่างปี ค้างชำ�ระ
ระหว่างปี
ระหว่างปี
ยกมา ร้อยละ บาท

3.12 รายชื่อสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ถูกด�ำเนินคดีและได้รับช�ำระหนี้ประจ�ำปี 2562
รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ยอดยกมา 31 ธันวาคม 2561
ยอดยกไป 31 ธันวาคม 2562
หนี้ดำ�เนินคดี/ รับชำ�ระหนี้
หนี
เ
้
พิ
ม
่
/ลด
ลำ�ดับ
รายการ
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ระหว่างปี ค้างชำ�ระ
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลการดำ�เนินคดี/การดำ�เนินการ
ระหว่
า
งปี
ระหว่างปี
ยกมา ร้อยละ บาท
ยกไป ร้อยละ บาท
18 น.ส.ปุญชรัศมิ์ (ปวีย์ภัทร์) เยาวพันธ์ 1,549,888.15 100 1,549,888.15
0.00
0.00 (48,549.21) 1,501,338.94 100 1,501,338.94 อยู่ระหว่างชำ�ระหนี้ตามสัญญา
ประนอมหนี้
19 นายสุนทร แนวบุตร
259,472.86 100 259,472.86
0.00
0.00
(6,499.52) 252,973.34 100 252,973.34 อยู่ระหว่างชำ�ระหนี้ตามสัญญา
ประนอมหนี้
20 นายประกอบ มณีวงศ์
409,988.35 100 409,988.35
0.00
0.00
0.00 409,988.35 100 409,988.35 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
21 นายเอกรินทร์ ชวดเมืองปัก
191,865.20 100 191,865.20 3,000.00
0.00
0.00 194,865.20 100 194,865.20 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
22 น.ส.สุวรรณา แสงทอง
1,121,105.55 100 1,121,105.55 3,000.00
0.00
0.00 1,124,105.55 100 1,124,105.55 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
23 น.ส.พรสวรรค์ วรยศ
430,235.21 100 430,235.21 3,000.00
0.00
0.00 433,235.21 100 433,235.21 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
24 น.ส.อรพิน ศรีสวัสดิ์
451,813.74 100 451,813.74 3,000.00
0.00
0.00 454,813.74 100 454,813.74 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
25 น.ส.พวงสร้อย สุขสมบูรณ์
610,737.07 100 610,737.07
0.00
0.00
0.00 610,737.07 100 610,737.07 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
26 นางนงคราญ คงคาศรี
1,151,691.56 100 1,151,691.56 3,000.00
0.00 (743,096.00) 411,595.56 100 411,595.56 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
27 นายสมพล นาคเมือง
543,312.77 100 543,312.77
0.00
0.00
0.00 543,312.77 100 543,312.77 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
167,823.03 100 167,823.03 5,043.79
0.00 (172,866.82)
0.00 100
0.00 ชำ�ระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
28 นายโปรยชัย กล้าขยัน
3,599,918.37 100 3,599,918.37
0.00
0.00 (76,593.34) 3,523,325.03 100 3,523,325.03 อยู่ระหว่างชำ�ระหนี้ตามสัญญา
ประนอมหนี้
29 นายสถิตย์ หลงพิมาย
390,057.27 100 390,057.27 3,000.00
0.00
0.00 393,057.27 100 393,057.27 อยู่ระหว่างขายทอดตลาด
30 น.ส.ขนิษฐา ธรรมจง
866,245.22 100 866,245.22
0.00
0.00 (20,053.72) 846,191.50 100 846,191.50 อยู่ระหว่างชำ�ระหนี้ตามสัญญา
ประนอมหนี้
31 นายทรงยศ เพียเทพ
488,772.54 100 488,772.54 3,000.00
0.00
0.00 491,772.54 100 491,772.54 อยู่ระหว่างบังคับคดี
32 นายอังคาร วันทา
477,964.51 100 477,964.51 13,559.00
0.00
0.00 491,523.51 100 491,523.51 อยู่ระหว่างบังคับคดี
33 น.ส.ธัญชนก ว่องดี
365,240.91 100 365,240.91 11,304.00
0.00
0.00 376,544.91 100 376,544.91 อยู่ระหว่างบังคับคดี
34 นางบุญเลี้ยง อินทรสิทธิ์
98,065.56 100 798,065.56 20,161.00
0.00
0.00 818,226.56 100 818,226.56 อยู่ระหว่างบังคับคดี
รวมลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา 20,776,488.51
20,776,488.51 75,067.79
0.00 (1,273,012.94) 19,578,543.36
19,578,543.36

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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70
0.00 0
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

2 น.ส.ศศิพร โภคากรณ์

3 นายประภาส หล้าคำ�ภา
4 นายกันตภณ อัคพิน (สามัญ)
(พิเศษ)
5 นายศุภชัย เขมา
6 นายรพีพงศ์ รัตนวรหิรญั กุล (พิเศษ)
(พิเศษ)
7 น.ส.ธัญทิพย์ แสนแพง (สามัญ)
(พิเศษ)
8 นายชัชชวรรตฐ์ ตระกูลชัยวัชระ (สามัญ)
(พิเศษ)
9 นายสถาพร นาคเลี้ยง
10 นางสลิลโรจน์ สุนนท์
11 น.ส.อารีรัตน์ แดงด้วง
12 นายสรณ์สิริ เจริญรักษ์

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00

0.00 0

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

580,198.46
0.00
580,198.46

580,198.46 100
0.00 0
580,198.46

รายการ

ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
1 นายคงสิน ไพรพฤกษ์
2 นางสุรัดดา ขุนทุม
รวมลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
ลูกหนี้อื่น
1 น.ส.ธัจฉรา วิริยะจิตต์

ลำ�ดับ

0.00 27,287.24
0.00 103,772.49
0.00 603,898.04
0.00 983,606.20
0.00 907,404.60
0.00 2,238,072.78
0.00 114,320.56
0.00 1,662,771.71
0.00 1,333,277.32
0.00 1,337,132.81
0.00 20,220.42
0.00 17,946.12
0.00 638,491.81
0.00 754,291.56

0.00 2,268,678.52

0.00 423,556.70

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

423,556.70 อยู่ระหว่างทวงถามก่อนฟ้อง
ดำ�เนินคดี
2,268,678.52 100 2,268,678.52 อยู่ระหว่างทวงถามก่อนฟ้อง
ดำ�เนินคดี
27,287.24 100
27,287.24 อยู่ระหว่างติดตามผู้คํ้าประกัน
103,772.49 20
20,754.50 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562
603,898.04 20 120,779.61 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562
983,606.20 20 196,721.24 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562
907,404.60 0
0.00 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562
2,238,072.78 50 1,119,036.39 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562
114,320.56 50
57,160.28 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562
1,662,771.71 50 831,385.86 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562
1,333,277.32 50 666,638.66 ค้างชำ�ระตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2562
1,337,132.81 50 668,566.41 ค้างชำ�ระตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2562
20,220.42 50
10,110.21 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562
17,946.12 50
8,973.06 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562
638,491.81 20 127,698.36 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562
754,291.56 20 150,858.31 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562

0.00 423,556.70 100

ผลการดำ�เนินคดี/การดำ�เนินการ

0.00 ชำ�ระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
625,703.32 อยู่ระหว่างดำ�เนินคดีในชั้นศาล
625,703.32

ยอดยกไป 31 ธันวาคม 2562
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยกไป ร้อยละ บาท

0.00
0.00 (580,198.46)
0.00 100
0.00 625,703.32
0.00 625,703.32 100
0.00 625,703.32 (580,198.46) 625,703.32

ยอดยกมา 31 ธันวาคม 2561
หนี้ดำ�เนินคดี/ รับชำ�ระหนี้
หนี
เ
้
พิ
ม
่
/ลด
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ระหว่างปี ค้างชำ�ระ
ระหว่างปี
ระหว่างปี
ยกมา ร้อยละ บาท

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายการ

13 นายแดนชัย สุขีวงศ์ (สามัญ)
(พิเศษ)
14 น.ส.ศรัญญา แนวสุวรรณ
15 น.ส.รัตนา เสาวรส
16 น.ส.สาริณีย์ ศรีสุนทร
รวมลูกหนี้อื่น
รวมทั้งสิ้น
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 อยู่ระหว่างรอรับการเฉลี่ยทรัพย์จาก
จำ�กัด
กองล้มละลาย
ศาลพิพากษาให้ล้มละลายและจะขอตัดบัญชีหนี้สูญ ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 (จ) คือ ลูกหนี้ถูกคำ�พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้
ครั้งแรกแล้ว
เงินฝากสหกรณ์อื่น
1 สหกรณ์การเกษตรสามผง จำ�กัด 4,050,641.09 100 4,050,641.09
0.00
0.00 (35,000.00) 4,015,641.09 100 4,015,641.09 อยู่ระหว่างชำ�ระหนี้ตามสัญญา
ประนอมหนี้
รวมทั้งสิ้น
67,823,017.64
67,823,017.64 75,067.79 14,969,244.69 (1,888,211.40) 80,979,118.72
73,515,545.20
สมาชิก สหกรณ์เคหเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรสามผง
รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 ธันวาคม 2561
21,356,686.97
42,415,689.58
4,050,641.09
67,823,017.64 บาท
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
5,727,527.56
(35,000.00)
5,692,527.56 บาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 ธันวาคม 2562
27,084,214.53
42,415,689.58
4,015,641.09
73,515,545.20 บาท

ลำ�ดับ

ยอดยกมา 31 ธันวาคม 2561
ยอดยกไป 31 ธันวาคม 2562
หนี้ดำ�เนินคดี/ รับชำ�ระหนี้
หนี
เ
้
พิ
ม
่
/ลด
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ระหว่างปี ค้างชำ�ระ
หนี้คงเหลือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลการดำ�เนินคดี/การดำ�เนินการ
ระหว่
า
งปี
ระหว่างปี
ยกมา ร้อยละ บาท
ยกไป ร้อยละ บาท
0.00 0
0.00
0.00 21,075.86
0.00 21,075.86 20
4,215.17 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562
0.00 0
0.00
0.00 845,729.61
0.00 845,729.61 20 169,145.92 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562
0.00 0
0.00
0.00 13,424.68
0.00 13,424.68 20
2,684.94 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562
0.00 0
0.00
0.00 17,537.71
0.00 17,537.71 20
3,507.54 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562
0.00 0
0.00
0.00 11,044.63
0.00 11,044.63 20
2,208.93 ค้างชำ�ระตั้งแต่เดือนกันยายน 2562
0.00
0.00
0.00 14,343,541.37
0.00 14,343,541.37
6,879,967.85
21,356,686.97
21,356,686.97 75,067.79 14,969,244.69 (1,853,211.40) 34,547,788.05
27,084,214.53
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3.13 โครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ให้การสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ตั้งแต่ ปี 2543 มีโครงการที่สนับสนุน รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้น 4,553.14
ล้านบาท ซึ่งได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในระหว่างการชำ�ระคืนตามข้อตกลง ดังนี้
1) วิทยาเขตบางเขน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 24 โครงการ ชำ�ระคืนหมดแล้ว 7 โครงการ อยู่ระหว่าง
การชำ�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 อยู่ระหว่าง
การชำ�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 โครงการ
อยู่ระหว่างการชำ�ระคืน ประกอบด้วย
		 - โครงการการก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 2 โครงการ มูลค่า 160.02 ล้านบาท
5) โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 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 2,111.14 ล้านบาท
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3.14 ความคืบหน้าการขายที่ดินพร้อมอาคารโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 อนุมัติหลักการให้ขาย
อาคารพร้อมที่ดินโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง และขอให้ตั้งคณะทำ�งานโดยมีผู้แทนของสมาชิก
ด้วย
การดำ�เนินการในปี 2560 มีการแต่งตั้งคณะทำ�งานขายที่ดินพร้อมอาคาร โครงการสวนเกษตร
จังหวัดระยอง โดยมีผู้แทนของสมาชิก จำ�นวน 4 ท่าน ร่วมเป็นคณะทำ�งานด้วย คณะทำ�งานได้มีการ
ประชุมเพื่อกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินการ โดยได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพปัจจุบันของที่ดินและ
อาคารทีจ่ งั หวัดระยอง และกำ�หนดให้มกี ารประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยบริษทั แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์
จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีผ่ า่ นการรับรองจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และเป็นบริษัทที่ขึ้นบัญชีกับสหกรณ์ฯ เป็นผู้ประเมินราคาโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมิน
ที่ดินพร้อมอาคารโครงการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
1. ราคาประเมินที่ดิน 3 แปลง ไม่ติดกัน เนื้อที่รวม 16 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา มูลค่าทั้งสิ้น
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
2. ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าทั้งสิ้น 3,516,300.00 บาท ประกอบด้วย
		 2.1 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำ�นวน 3 หลัง มูลค่า 3,139,200.00 บาท
		 2.2 อาคารโรงอาหาร จำ�นวน 1 หลัง มูลค่า 377,100.00 บาท
3. มูลค่าที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ้น 9,107,700.00 บาท
คณะทำ�งานฯ จึงได้พจิ ารณากำ�หนดราคาขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างโครงการสวนเกษตร จังหวัด
ระยอง ในราคาไม่ตํ่ากว่า 12,000,000.00 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยให้ผู้ซื้อชำ�ระค่าใช้จ่าย
ในการขายทั้งหมด และกำ�หนดระยะเวลาขายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผู้สนใจซื้อโดยติดต่อ
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 3 ราย แต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว
ในปี 2561 ได้มีการเดินทางไปสำ�รวจสภาพของโครงการ พบว่าสภาพอาคารบ้านพักทรุดโทรม
มากขึ้น บริเวณโดยรอบต้นไม้และหญ้าขึ้นรกตามสภาพ โดยสหกรณ์ฯ ยังคงประกาศการขายต่อ แต่
ยังไม่มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อแต่อย่างใด
ในปี 2562 มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อที่ดิน 1 ราย โดยติดต่อขอซื้อเฉพาะโฉนดเลขที่ 49790 จำ�นวน
1 แปลง เนือ้ ที่ 1 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ซึง่ สภาพทีด่ นิ เป็นบ่อนา้ํ เกือบทัง้ หมด คณะกรรมการดำ�เนินการ
ในการประชุม ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินดังกล่าวเป็น
บ่อนํ้าส่วนกลางของสมาชิกในโครงการ จึงไม่สามารถขายที่ดินแปลงดังกล่าวได้
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เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำ�กัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ได้เลือกตั้ง นางธาริณี ประนิช, นายมาโนช สุวรรณศิลป์
และนางสุวาพร ชืน่ อารมณ์ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการ สำ�หรับปีการบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นัน้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ทำ�การตรวจสอบ เสนอแนะ พร้อมติดตามการปรับปรุงแก้ไข และเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนินการเป็นประจำ�ทุกเดือน ผลการตรวจสอบประจำ�ปี
พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพือ่ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ
และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี พ.ศ. 2561
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
3. เพือ่ ตรวจสอบการดำ�เนินงานอืน่ ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
ได้รับตามเอกสารหนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2561 วาระที่ 7
2. ตรวจสอบการดำ�เนินงานตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามเอกสารหลักฐาน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำ�หนดของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด
5. ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการปฏิบตั งิ านตามสภาพจริงของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
1. ด้านบริหารทั่วไป
		 1.1 โครงสร้างการบริหารของสหกรณ์
			 โครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ครั้งที่
23/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีการจัดสายการบังคับบัญชา ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
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การทำ�งานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการ
บริหารได้มีการประชุมดำ�เนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ตามสายการบังคับบัญชาที่กำ�หนด
และมอบหมายให้ผู้จัดการตรวจสอบและนำ�เสนอในส่วนของภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายตามลำ�ดับ ของแต่ละฝ่ายและแต่ละตำ�แหน่งงานให้ชดั เจน และเสนอคณะกรรมการดำ�เนินการ
ให้ความเห็นชอบ
		 1.2 โครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
			 สหกรณ์ กำ�หนดโครงการตามแผนกลยุทธ์ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 ไว้ 10 วัตถุประสงค์
15 กลยุทธ์ 30 โครงการ ในจำ�นวน 30 โครงการ มี 11 โครงการ ตั้งงบประมาณตามแผนกลยุทธ์
ทั้งสิ้น จำ�นวน 3,460,000.00 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และอีก 19 โครงการ ตั้งงบ
ประมาณไว้ในงบค่าใช้จ่ายปกติประจำ�ปี
			 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการประเมินผลสัมฤทธิข์ องโครงการและการควบคุมภายใน
ของ สอ.มก. ควรกำ�หนดให้ชัดเจนว่าโครงการตามแผนกลยุทธ์ เป็นภาระงานประจำ�ที่ให้บริการแก่
สมาชิก หรือโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ตามพันธกิจของสหกรณ์ และนำ�ผลที่
ได้รับมาประเมินโครงการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
		 1.3 งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี พ.ศ. 2562
			 สหกรณ์ ได้ดำ�เนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ตามแผน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ การเบิกจ่ายมีเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน และการจัดหาครุภัณฑ์
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
2551 และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
		 1.4 การรวบรวมข้อมูลสมาชิกสมทบ
			 สหกรณ์ อยู่ระหว่างดำ�เนินการจำ�แนกประเภทและจัดทำ�ทะเบียนคุมประเภทสมาชิก
สมทบตามคุณสมบัติของสมาชิกสมทบที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 5 (ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ เพื่อให้ข้อมูลสมาชิกสมทบเป็นปัจจุบัน
สะดวกในการสืบค้น และลดความเสี่ยงการดำ�เนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์
		 1.5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
			 สหกรณ์ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะทำ�งานบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ตามประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ประชุมดำ�เนินการ เพื่อกำ�หนดองค์ประกอบหลักการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีของสหกรณ์ รวมทั้งการทำ�แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ โดยมีการเริ่มดำ�เนิน
การบริหารความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการ
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2. ด้านการเงินและบัญชี
		 2.1 ด้านการเงิน จากการปรับโครงสร้างบริหารของฝ่ายจัดการ โดยรวมฝ่ายการเงินและ
ฝ่ายการลงทุนเป็นฝ่ายการเงินและการลงทุน พบว่าเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานกันได้รวดเร็วขึน้ และปฏิบัติ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน มีการควบคุมภายในด้วยการจัดทำ�ทะเบียนคุมขั้นตอนและระยะ
เวลาการปฏิบัติงาน เพื่อการตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติได้เป็นปัจจุบัน และทันเวลา
			 การตรวจนับเงินสด ณ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 พบว่ามีเงินสดคงเหลือจำ�นวน
491,296.00 บาท ครบถ้วนตรงตามรายงานในระบบบัญชี มีการลงนาม ผู้เก็บรักษาเงินสดประจำ�วัน
ตามระเบียบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2559
			 การตรวจนับเงินสดย่อย จำ�นวน 30,000.00 บาท โดยผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การเป็นผูร้ กั ษาเงินสด
ย่อย พบว่ามีเงินสดคงเหลือและใบสำ�คัญเงินสดย่อยค้างเบิกครบถ้วน มีทะเบียนคุมเงินสดย่อยที่
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษาและการเบิกจ่าย
เงินสดย่อย พ.ศ. 2559 ของสหกรณ์
			 เงินทดรองจ่าย ฝ่ายการเงินและการลงทุนจะควบคุมการยืมเงินทดรองจ่าย โดยจัดทำ�
ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย ตามระเบียบ ว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2561 เว้นแต่
			 1. การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อดำ�เนินการฟ้องร้องดำ�เนินคดี เมื่อศาลประทับรับฟ้อง
แล้ว ฝ่ายบัญชีจะต้องดำ�เนินการปรับปรุง เป็นเงินทดรองดำ�เนินคดี พร้อมกับการปรับปรุงลูกหนี้เงินกู้
เป็นลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
			 2. การยืมเงินทดรองจ่ายของโครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
พบว่ามีมติให้เรียกเก็บค่าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละ 200.00 บาท เพื่อนำ�ไปหักลบจากค่าใช้จ่ายจริง
ของโครงการ ขณะทีโ่ ครงการได้รบั งบประมาณเพียงพอตามจำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และไม่เป็นภารกิจ
ที่สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินเป็นรายได้เพื่อนำ�ไปหักค่าใช้จ่ายได้ จึงเสนอให้พิจารณาความถูกต้องในการ
เรียกเก็บเงินจากสมาชิกในการเข้าร่วมโครงการ
		 2.2 ด้านบัญชี การจัดทำ�บัญชียงั เป็น 2 ระบบ คือ การลงบัญชีเบือ้ งต้นและการแยกประเภท
ใช้ระบบประมวลผลข้อมูล ส่วนการลงบัญชีขนั้ ปลายและการปิดบัญชี จัดทำ�โดยเจ้าหน้าทีข่ องฝ่ายบัญชี
ภายใต้การกำ�กับดูแลของรองผู้จัดการ การจัดทำ�บัญชีครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 มีข้อสังเกตดังนี้
			 การจัดทำ�งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร พบว่า มีการรายงานสรุปผลต่างระหว่างสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ และยอดคงเหลือในใบแจ้งยอดธนาคารรวมทุกบัญชีโดยมียอดต่าง
กันสะสมอยู่จำ�นวนเงินทั้งสิ้น 602,741.94 บาท (เมษายน 2562) จากการติดตามเร่งรัดฝ่ายจัดการ
สามารถตรวจสอบผลต่างดังกล่าวได้ (มิถุนายน 2562) โดยส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดในการบันทึก
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ข้อมูล ก่อนปี พ.ศ.2561 จึงได้มกี ารปรับปรุงการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูลบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ก่อนการทำ�งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
			 บัญชีเงินรอจ่ายคืน เป็นส่วนของหนีส้ นิ ในงบการเงิน มีวงเงินกว่า 8 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย เงินรอจ่ายคืนสมาชิกและทายาทประมาณ 1 ล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์
โดยไม่มีหลักฐานของผู้นำ�ฝาก กว่า 4 ล้านบาท และเงินรอจ่ายคืนอื่นๆ อีก 3 ล้านบาท เป็นรายการที่
เกิดขึน้ มากว่า 10 ปี ได้เสนอให้สหกรณ์ด�ำ เนินการเพือ่ โอนเข้าบัญชีทนุ สำ�รองตามข้อบังคับของสหกรณ์
			 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ สามารถสรุปฐานะการเงินปี 2562
ของสหกรณ์ ได้ว่าในรอบ 6 เดือนแรก สหกรณ์มีอัตราการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก
คิดเป็นร้อยละ 4 และ 3 ตามลำ�ดับ ในขณะเดียวกันการดำ�เนินธุรกิจของสหกรณ์ การให้กู้เงินและการ
ลงทุนมีอัตราลดลง คิดเป็นร้อยละ 4 และ 3 ตามลำ�ดับ จึงมีผลทำ�ให้สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารคงเหลือเพิ่มขึ้น
			 คุณภาพของสินทรัพย์ ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562 สหกรณ์มสี นิ ทรัพย์รวมลดลงร้อยละ
2.12 แต่ 6 เดือนหลังปี 2562 กลับมาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น
ในขณะที่การทำ�ธุรกิจของสหกรณ์ยังคงมีอัตราลดลง
			 ความเพียงพอของเงินทุนสหกรณ์ต่อความเสี่ยง จากสัดส่วนของหนี้สินรวมต่อทุนของ
สหกรณ์ ซึ่งคิดเป็น 2.73 เท่าแสดงว่าทุนของสหกรณ์ไม่สามารถคุ้มครองหนี้สินได้ โดยหนี้สินส่วนใหญ่
ของสหกรณ์คือเงินรับฝาก นอกจากนี้ยังพบว่าสัดส่วนทุนสำ�รองต่อสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ คิดเป็น
0.038 เท่า ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ 0.04 เท่าขึ้นไป
3. ด้านกฎหมายธุรกิจ – สหกรณ์
		 3.1 การดำ�เนินงานตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62(1)
			 สอ.มก. มีการนำ�ฝากเงินกับชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด เป็นเงินจำ�นวน 435 ล้านบาท
โดยฝากประจำ� 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4 % แบ่งเป็น เงินฝากจำ�นวน 85 ล้านบาท ครบกำ�หนด
20 พฤษภาคม 2562 เงินฝาก จำ�นวน 100 ล้านบาท ครบกำ�หนด 8 มกราคม 2563 และเงินฝาก
จำ�นวน 250 ล้านบาท ครบกำ�หนด 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด นำ�
หลักทรัพย์ ที่มีราคาประเมินของทางราชการ 204,109,890.00 บาท ซึ่งมีมูลค่าตํ่ากว่าจำ�นวนเงินฝาก
ทั้งหมดมาจำ�นองกับสหกรณ์ ได้เสนอแนะให้ สหกรณ์ถอนเงินฝากเมื่อครบกำ�หนด และดำ�เนินการ
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา
		 3.2 การปฏิบัติตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
			 สหกรณ์ มีการรับฝากเงินจากสมาชิก 2 ประเภทคือ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝาก
ประจำ� อัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทเป็นไปตาม ประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ มียอดเงินฝาก
คิดเป็นร้อยละ 65.97 ของสินทรัพย์หรือทุนดำ�เนินการ และเงินฝากดังกล่าว ถือเป็นหนีส้ นิ ของสหกรณ์
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		 3.3 การปฏิบัติตามคำ�สั่งศาลของสหกรณ์
			 ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา มูลค่าหนี้เกิน 1 ล้านบาท จำ�นวน 6 ราย ประกอบด้วย
			 1. ประเมินหลักทรัพย์โดยบริษทั แอคทีฟแวลู จำ�กัด และบริษทั แอดวานซ์ แอพไพรซัล
จำ�กัด 2 ราย พบว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ยังขายไม่ได้ 1 ราย และอยู่ระหว่างชำ�ระหนี้ตามสัญญาประนอม
1 ราย
			 2. ประเมินหลักทรัพย์โดยกรรมการดำ�เนินการ จำ�นวน 4 ราย พบว่า มีการประกัน
อัคคีภัยสูงเกินราคาประเมินที่ดินมาก 3 ราย ไม่มีประกันอัคคีภัย 1 ราย
		 3.4 การปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ข้อ 10 การควบคุม
หลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
			 วิธีปฏิบัติกรณีสมาชิกกู้วนซํ้า (กู้เท่าเดิม) วงเงินเกิน 1 ล้านบาท สมาชิกได้รับอนุมัติ
เงินกู้พิเศษครั้งใหม่น้อยกว่าหนี้เดิมที่เหลืออยู่ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการมีมติอนุมัติเงินกู้
พิเศษครั้งใหม่แล้ว หากสมาชิกต้องการวงเงินตามที่ขอกู้ต้องเพิ่มหลักทรัพย์ หากไม่มีหลักทรัพย์เพิ่ม
และแจ้งว่าไม่รับเงินกู้พิเศษครั้งใหม่ ให้เขียนคำ�ร้องขอยกเลิกการขอกู้และรับเอกสารการขอกู้คืน ซึ่ง
พบว่ามีผู้กู้แจ้งการไม่รับเงินกู้พิเศษครั้งใหม่ทางโทรศัพท์แต่ไม่เขียนคำ�ร้องขอยกเลิกการขอกู้หรือผู้กู้
ไม่แจ้งการไม่รับเงินกู้พิเศษครั้งใหม่และไม่เขียนคำ�ร้องขอยกเลิกการกู้ โดยมีการเสนอรายชื่อผู้ที่ขอ
ยกเลิกการกู้และไม่รับเงินกู้พิเศษครั้งใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ดำ�เนินการรับทราบในรอบประชุมกลางเดือนของทุกเดือน
		 3.5 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เกีย่ วกับข้อจำ�กัดของการรับผิดของผูค้ า้ํ ประกัน
และ เจ้าของหลักทรัพย์ผู้จำ�นองหลักทรัพย์ของตนใว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะต้องชำ�ระ
			 กรณีสมาชิกกูว้ นซาํ้ (กูเ้ ท่าเดิมหรือน้อยกว่าทีเ่ คยกูเ้ ดิม) วงเงินเกิน 1 ล้านบาท สหกรณ์
จะต้องให้ท�ำ สัญญาใหม่ และต้องทำ�การจดจำ�นองใหม่ ส่วนหลักทรัพย์ประกันการกู้ เป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์ เรื่องการให้กู้พิเศษ พ.ศ. 2562
4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง
		 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำ�กัด ประจำ�ปี
2562 ได้ตดิ ตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิจการ คณะกรรมการดำ�เนินการ
และฝ่ายจัดการ ได้ดำ�เนินการตามรายละเอียด ดังนี้
		 4.1 ได้มีการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ และคำ�สั่ง เกี่ยวกับห้องมั่นคง
		 4.2 ได้มกี ารตรวจสอบและแก้ไขจัดทำ�งบพิสจู น์ยอดเงินฝากธนาคารทีม่ รี ายละเอียดชัดเจน
ครบถ้วน
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		 4.3 ได้มีการปรับปรุงประกาศแต่งตั้งคณะทำ�งานปรับปรุงระบบการเงินและบัญชี
		 4.4 ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการทำ�งานของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2561
		 4.5 ได้มีการดำ�เนินการจำ�แนกประเภท และจัดทำ�ทะเบียนคุมประเภทสมาชิกสมทบให้
เป็นปัจจุบัน
		 4.6 ได้มีมติยกเลิกการเรียกเก็บเงินค่าสมัครจากสมาชิก (ไม่คืนเงิน) โดยให้เก็บเพียงเพื่อ
เป็นเงินมัดจำ� การสมัครเข้าร่วมโครงการรายละ 200.00 บาท และถ้าสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วให้
คืนเงินเข้าบัญชีสมาชิกภายใน 7 วันทำ�การ หากสมาชิกไม่ได้เข้าร่วมโครงการให้น�ำ เงินมัดจำ�ของสมาชิก
รายนั้นเข้าบัญชีทุนสำ�รองของสหกรณ์
5. เรื่องอื่นๆ
		 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ได้อำ�นวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้
คำ�ชีแ้ จง พร้อมทัง้ จัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ และกำ�หนดวาระการประชุมให้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำ�เนินการเป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ พิจารณาปฏิบตั ติ ามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิจการ เพือ่ ให้การ
ดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
(นางธาริณี ประนิช)
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

(นายมาโนช สุวรรณศิลป์)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

(นางสุวาพร ชื่นอารมณ์)
เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
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พิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุน
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วันที่ 16 มกราคม 2563
เรียน น.ส.สุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
หนังสือรับรองฉบับนีใ้ ห้ไว้เพือ่ ประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงความเห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับ
ปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระ
สำ�คัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดให้มกี ารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้การดำ�เนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่า
ควรจะเป็น ดังต่อไปนี้
1. งบการเงิน
		 1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทำ�งบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
		 1.2 งบการเงินไม่มกี ารแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ซึง่ รวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
		 1.3 ข้อสมมติที่สำ�คัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
		 1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับ
ภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำ�กัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
		 1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนดให้ปรับปรุง
หรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว
		 1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงไม่มสี าระสำ�คัญ ข้อสังเกต ทัง้ ต่อเฉพาะรายการ
หรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทำ�เป็นเอกสารแนบของ
หนังสือรับรองนี้
		 1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ของของคณะกรรมการดำ�เนินการหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�ำ คัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
		 1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
		 1.9 สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
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หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
		 1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำ�คัญ ซึง่ ต้องนำ�มาปรับปรุงงบการเงิน
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
2. การให้ข้อมูล
		 ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้วคือ
		 2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
		 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการและรายงานการประชุมใหญ่
		 2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
		 2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุวา่ จำ�เป็นในการได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่
จำ�กัด
		 2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำ�หนดของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแล ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
		 2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มี
ผลต่อการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
		 2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึง่ เกีย่ วข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตทีส่ หกรณ์
ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ที่มีบทบาทสำ�คัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญ
ต่องบการเงิน
		 2.8 สหกรณ์ไม่ได้รบั หนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าซึ่งควรจะได้นำ�มาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ใน
การตั้งสำ�รองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ
(ผศ.วิมล รอดเพ็ชร)
ผู้จัดการ
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
งบการเงินประจำ�ปีและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 19 มกราคม
2563 นั้น ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
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1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
		 1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
			 สหกรณ์กำ�หนดแนวปฏิบัติงานโดยยึดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ประกาศ คำ�สั่ง
คำ�แนะนำ� แนวปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ก�ำ หนดระเบียบต่างๆ ขึน้ ถือใช้เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการดำ�เนินการ
และเจ้าหน้าที่
			 สหกรณ์กำ�หนดระบบการควบคุมภายในด้านการการปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ครบถ้วน การ
ปฏิบัติงานโดยรวมของเจ้าหน้าที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการดำ�เนินการและอยู่ภายใต้การควบคุม
ของผู้จัดการ การปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปตามแผนงานที่ผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการและประชุมเจ้าหน้าที่ทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน และดำ�เนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยมติคณะกรรมการดำ�เนินการ การบริหารด้านการเงิน
และบัญชี ประกอบด้วย ฝ่ายการเงินและการลงทุน ฝ่ายบัญชี ทั้งสองฝ่ายงานอยู่ในการควบคุมดูแลของ
รองผูจ้ ดั การ สหกรณ์มสี าขาในการดำ�เนินธุรกรรมต่างๆ กับสมาชิกทีว่ ทิ ยาเขตกำ�แพงแสนจังหวัดนครปฐม
สามารถจัดทำ�คำ�ขอกู้และสัญญากู้ รับ-จ่ายเงินสดประจำ�วัน สิ้นวันทำ�การรวบรวมเอกสารต่างๆ นำ�ส่ง
มายังสำ�นักงานใหญ่เพือ่ ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีโดยสำ�นักงานใหญ่เป็นผูจ้ ดั ทำ� สหกรณ์ก�ำ หนดวิธปี ฏิบตั ิ
ด้านการเงินโดยจัดให้มกี ารตรวจนับเงินสดทุกสิน้ วันทำ�การ ทัง้ สำ�นักงานใหญ่และสาขาต่อหัวหน้างานการ
เงินพร้อมจัดทำ�ใบตรวจนับเงินสดของเจ้าหน้าที่การเงินทุกคนเพื่อตรวจสอบกับเงินสดที่ตรวจนับได้ก่อน
จะส่งมอบเงินสดให้หัวหน้าฝ่ายการเงินเก็บรักษา สหกรณ์กำ�หนดระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บ
รักษาเงินสดขึ้นถือใช้ การปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปตามระเบียบกำ�หนด สหกรณ์บันทึกบัญชีเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์และระเบียบว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 การจัดทำ�บัญชีและทะเบียน
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ต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานสมบูรณ์เพียงพอถือใช้ประกอบการบันทึกบัญชีรวมทั้งมี
ข้อมูลทางการบัญชีเป็นประโยชน์ในการบริหารสหกรณ์ จัดทำ�บัญชีดว้ ยระบบโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ซึง่ พัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมของบริษทั ทีจ่ ดั จ้างเลิกกิจการ และขายลิขสิทธิใ์ ห้สหกรณ์ สหกรณ์ได้จดั จ้าง
เจ้าหน้าทีส่ �ำ หรับดูแลและพัฒนาโปรแกรมทุกระบบงาน การบริหารสหกรณ์โดยคณะกรรมการดำ�เนินการ
ซึง่ ได้รบั การคัดเลือกจากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ได้น�ำ นโยบายทางการเงินและการบริหารธุรกิจของ
สหกรณ์ซึ่งผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีมาถือใช้ในการดำ�เนินงานของสหกรณ์
			 ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ทำ�การ
ตรวจสอบกิจการและจัดทำ�รายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการดำ�เนินการโดยสมํา่ เสมอ
		 1.2 ด้านการดำ�เนินธุรกิจ
			 สหกรณ์ดำ�เนินธุรกิจสินเชื่อ ลงทุนในเงินฝากสหกรณ์อื่นและเงินลงทุน เงินรับฝาก ปี
ปัจจุบันมีปริมาณธุรกิจ ดังนี้
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น
7,908,575,068.68 บาท ร้อยละ 28.18
นำ�เงินไปฝากสหกรณ์อื่น
2,350,001,114.42 บาท ร้อยละ 8.37
จ่ายซื้อเงินลงทุน
3,600,041,236.19 บาท ร้อยละ 12.83
รับฝากเงิน		
14,209,294,497.16 บาท ร้อยละ 50.62
รวมปริมาณธุรกิจ
28,067,911,916.45 บาท
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,826,452,385.46 บาท
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
771,714,533.97 บาท
กำ�ไรขั้นต้น (รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน-สุทธิ) 1,054,737,851.49 บาท
บวก รายได้อื่น
10,872,372.26 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทั้งสิ้น
92,375,069.86 บาท
กำ�ไรสุทธิ
973,235,153.89 บาท
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22,812,200.67 บาท เนื่องจากสหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ย
และผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52,384786.17 บาท
2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน
		 2.1 ความเพียงพอของเงินทุน สหกรณ์มที นุ ดำ�เนินงานทัง้ สิน้ 40,964,404,905.55 บาท เป็น
ทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 31.31 หนี้สิน ร้อยละ 68.69 มีอัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน 2.19 เท่า ความ
เพียงพอของเงินทุนจึงขึ้นอยู่กับการบริหารเงินรับฝากมีถึงร้อยละ 68.44 ของทุนดำ�เนินงาน
		 2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ ในสินทรัพย์ทง้ั สิน้ จำ�นวน 40,964,404,905.55 บาท โดยรวมเป็น
สินทรัพย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เว้นแต่เงินฝากสหกรณ์อนื่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 สหกรณ์มเี งินฝาก
อยู่ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด 435,000,000.00 บาท และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำ�กัด
จำ�นวน 10,000,000.00 บาท ทั้งสองสหกรณ์อยู่ในสภาพมีผลการดำ�เนินงานขาดทุนสะสม ความเสี่ยง
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ของการสูญเสียจึงอยู่ในสภาวะสูง เงินลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด สืบเนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยไอซีที จำ�กัด มีผลการดำ�เนินงานขาดทุนสะสมทำ�ให้มลู ค่าต่อหุน้ ของทัง้ สองสหกรณ์ตดิ ลบ หากทัง้ สอง
สหกรณ์ไม่สามารถฟืน้ ฟูผลการดำ�เนินงานได้อาจทำ�ให้สหกรณ์ตอ้ งได้รบั ผลกระทบไปด้วย ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วยลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดีและ
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา รวม 113,496,044.38 บาท ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้พ้นสภาพ
สมาชิกไว้ในจำ�นวนที่เพียงพอกับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวน
สำ�หรับลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดีและลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา คณะกรรมการดำ�เนินการจะต้องมีมาตรการ
ในการแก้ปัญหาให้ได้รับชำ�ระคืนของลูกหนี้ดังกล่าวและป้องกันไม่ให้เกิดลูกหนี้ดังกล่าวอีก
		 2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร สิ้นปีสหกรณ์มีเงินฝากสหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
(5,095,049,690.11 - 2,745,048,575.69) 2,350,001,114.42 บาท เงินลงทุนลดลงจากปีก่อน
2,054,018,957.10 บาท ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมลดลงจากปีก่อน 1,274,452,112.09 บาท เงินรับฝากเพิ่มขึ้น
จากปีกอ่ น 1,340,854,782.93 บาท จึงเห็นได้วา่ สหกรณ์มหี นีส้ นิ ประเภทเงินรับฝากเพิม่ ขึน้ และมีสนิ ทรัพย์
ประเภทเงินฝากสหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น ส่วนลูกหนี้เงินให้กู้และเงินลงทุนลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนดเกี่ยวกับการให้เงินกู้และตามภาวะการลงทุนที่อัตราดอกเบี้ย
ในปีปัจจุบันอยู่ในอัตราที่ลดลง
		 2.4 สภาพคล่อง สหกรณ์มีอัตราทุนหมุนเวียน 0.46 เท่า เท่ากับมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง
0.46 บาท ขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนถึง 1.00 บาท ในสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีทั้งหมดหากไม่สามารถนำ�มา
หมุนเวียนให้เกิดผลตอบแทนให้ได้รอบเพียงพอเพื่อก่อให้เกิดรายได้และนำ�มาชำ�ระหนี้สินหมุนเวียนซึ่ง
ประกอบด้วยเงินรับฝากถึงร้อยละ 99.68 ของหนีส้ นิ หมุนเวียนทัง้ หมด สหกรณ์อาจเกิดสภาพขาดเงินทุน
หมุนเวียนได้เมื่อเกิดการถอนเงินฝากจำ�นวนมากๆ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับ
การบริหารเงินรับฝากให้มีความประสิทธิภาพสูงสุด
		 2.5 ผลกระทบของธุรกิจ
			 การทีส่ หกรณ์น�ำ เงินไปลงทุนในเงินฝากสหกรณ์อนื่ อาจมีผลกระทบได้ในภายหน้าเมือ่ เกิด
ปัญหาในสหกรณ์ที่นำ�เงินไปฝาก จึงควรตรวจสอบสภาพของสหกรณ์ที่นำ�เงินไปฝากโดยสมํ่าเสมอ
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3. เรื่องอื่นๆ
		 3.1 เงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้นปี จำ�นวน 5,095,049,690.11 บาท เป็นเงินฝากของชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด จำ�นวน 435,000,000.00 บาท มีหลักทรัพย์คํ้าประกันเงินฝากเป็นโฉนดที่ดิน
พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง จำ�นวน 204 แปลง ของโครงการบ้านสวนสารคาม 1 ตำ�บลขามเรียง อำ�เภอกันทรวิชยั
จ.มหาสารคาม เนือ้ ทีร่ วม 32-0-47.6 ไร่ ราคาประเมินหลักทรัพย์ของทางราชการ จำ�นวน 204,109,890.00
บาท สหกรณ์มอบให้ บมจ.อาร์พีวี แวลูเอชั่น ประเมินราคาหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ราคา
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ประเมิน 203,700,000.00 บาท สำ�หรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด มีจ�ำ นวน 85,000,000.00
บาท ถึงกำ�หนดชำ�ระ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอถอนคืนเงินฝาก แต่
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด ไม่สามารถจ่ายได้ คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 61 ได้มีมติในที่ประชุม
คณะกรรมการดำ�เนินการเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2563 โดยอ้างถึงมูลค่าของหลักทรัพย์ทค่ี า้ํ ประกันเงินฝาก
มูลค่าราคาประเมินหลักทรัพย์ของทางราชการ จำ�นวน 204,109,890.00 บาท พิจารณาถึงหลักทรัพย์ที่
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด เสนอจะนำ�มาจำ�นองเพิม่ เป็นหลักประกันให้ครอบคลุมเงินฝากของสหกรณ์
และตามที่ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด อยู่ระหว่างการดำ�เนินการขายหลักทรัพย์ พิจารณาถึงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ภายภาคหน้า จึงมีมติตั้งค่าเผื่อเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด ใน
อัตราร้อยละ 20 ของจำ�นวนเงินฝากที่ครบกำ�หนดชำ�ระ 85 ล้านบาท จำ�นวน 17,000,000.00 บาท
		 3.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2.2 สหกรณ์ลงทุนในหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยไอซีที จำ�กัด จำ�นวน 3,230,000.00 บาท จากรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 ของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำ�กัด วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์มมี ลู ค่าของเงินลงทุนคงเหลือ
(3,378.21) บาท สำ�หรับชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด ตามรายงานการประชุมใหญ่เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม
2562 ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีบัญชี 31 มีนาคม 2562 มีผลขาดทุนสะสมทำ�ให้มูลค่าต่อหุ้นตาม
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562 มีมูลค่าต่อหุ้น (7,142,334.61) บาท ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
จำ�กัด ได้แจ้งจดทะเบียนเพิม่ เติมข้อบังคับ เกีย่ วกับการคำ�นวณมูลค่าหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์ฯ นายทะเบียน
สหกรณ์รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียนเป็นต้นไป ดังนั้น มูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับใหม่ คือ (34,441.94) บาท
สหกรณ์จึงต้องรับรู้ผลการขาดทุนที่เกิดขึ้นเท่ากับจำ�นวนมูลค่าหุ้นที่ลดลง แต่ไม่เกินจำ�นวนมูลค่าหุ้นที่
สหกรณ์ถือไว้ ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/ว.53
							
(ลงชื่อ)
(นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล)
ผู้สอบบัญชี
69/380 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2-3
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 081-874-6229
วันที่ 19 มกราคม 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และ
เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ คือ เรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
1) เงินฝากสหกรณ์อนื่ ตามงบแสดงฐานะการเงิน สิน้ ปีบญ
ั ชีสหกรณ์มเี งินฝากสหกรณ์อนื่ จำ�นวน
5,078,049,690.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 ของสินทรัพย์ทั้งสิน้ จึงต้องตรวจสอบว่าสหกรณ์ได้ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นำ�เงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่นโดยกำ�หนดแนวการสอบบัญชี
ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี มติคณะกรรมการดำ�เนินการที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติทางบัญชี ขอคำ�ยืนยันยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
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2) เงินลงทุน ตามงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นปีบัญชีสหกรณ์มีเงินลงทุนตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4 ในสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 16,591,999,582.42 บาท
คิดเป็นร้อยละ 40.50 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 773,682,027.00
บาท หรือร้อยละ 42.36 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน ตรวจสอบมติที่ประชุมคณะ
กรรมการดำ�เนินการสำ�หรับการซื้อและจำ�หน่ายเงินลงทุน เอกสารหลักฐานการดำ�เนินการด้านเงินลงทุน
การบันทึกบัญชีการคำ�นวณผลตอบแทนที่ได้รับเปรียบเทียบกับรายการผลตอบแทนที่ผ่านบัญชีธนาคาร
3) เงินให้กู้ยืม
		 - การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
แยกเป็นเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์ จำ�นวน 9,106,590,000.00 บาท เงินให้กแู้ ก่สมาชิก จำ�นวน 6,622,998,228.64
บาท โครงการจัดหาอาคารและครุภณ
ั ฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�นวน 2,111,137,781.15 บาท
รวมเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 17,840,726,009.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.55 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 498,755,083.51 บาท ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 416,852,613.08
บาท รวมทั้งสิ้น 915,607,696.59 บาท ร้อยละ 50.13 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน และระบบสารสนเทศของการให้เงินกู้ สุ่มตรวจสอบ
สัญญาเงินกูข้ องสมาชิก และตรวจสอบสัญญาเงินกูข้ องสหกรณ์อนื่ ทุกสัญญา เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบ
การบันทึกบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ขอคำ�ยืนยันยอดแบบตอบกลับทุกกรณีจากลูกหนี้เงินกู้ยืม
		 - ลูกหนี้อื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ประกอบด้วยลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดีและลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา รวมทั้งสิ้น 113,496,044.38 บาท มีค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญรวมทัง้ สิน้ 73,515,545.20 บาท ตรวจสอบวิธปี ฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ ระบบการรวบรวม
ข้อมูล การจัดทำ�ทางบัญชีและการแยกข้อมูลของลูกหนี้อื่นออกจากระบบงานลูกหนี้เงินกู้ปกติ การตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับการขาดทุนที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์พจิ ารณาว่าจำ�เป็น เพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์รบั ผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและการสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิ
งานของข้าพเจ้า รวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญใน
งบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์แต่ไมใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยคณะกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์
- สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งของคณะ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ
ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของ
สหกรณ์ในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญ ข้าพเจ้า
ต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงินหรือ
ถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั
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หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัย
สำ�คัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มี
นัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย
เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ลงชื่อ
(นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล)
ผู้สอบบัญชี
69/380 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2 - 3
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 081-874-6229
วันที่ 19 มกราคม 2563
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
บาท

ปี 2561
บาท

2
3
4
5
6
7
8
9

1,072,856,458.21
5,078,049,690.11
2,118,059,704.10
4,468,553,635.20
2,651,095.11
156,495,895.20
20,510,650.00
138,849,711.55
13,056,026,839.48

236,298,180.73
2,745,048,575.69
3,469,220,345.24
3,767,015,320.12
2,061,656.85
153,765,104.74
21,076,675.00
151,649,434.03
10,546,135,292.40

4
5
6
10
11
12

14,473,939,878.32
13,372,172,374.59
37,329,404.07
11,827,452.20
13,058,757.91
50,198.98
27,908,378,066.07
40,964,404,905.55

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

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น - สุทธิ
เงินลงทุนระยะสั้น-สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ที่ดินแทนการชำ�ระหนี้รอจำ�หน่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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หมายเหตุ
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
13
เงินรับฝาก
14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
15
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นที่ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสำ�รอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
17
กำ�ไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
18
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ปี 2562
บาท

ปี 2561
บาท

0.00
28,035,535,930.13
90,721,477.43
28,126,257,407.56

2,730,000,000.00
26,694,681,147.20
94,339,854.53
29,519,021,001.73

10,819,216.19
10,819,216.19
28,137,076,623.75

16,089,251.94
16,089,251.94
29,535,110,253.67

8,829,807,910.00
1,538,180,442.90
531,243,733.97
954,861,041.04
973,235,153.89
12,827,328,281.80
40,964,404,905.55

8,154,467,980.00
1,368,157,911.13
478,016,339.97
652,918,970.65
950,422,953.22
11,603,984,154.97
41,139,094,408.64

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ
(นายนพดล ระโยธี)
เลขานุการ
วันที่ 16 มกราคม 2563
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
งบก�ำไรขาดทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

ปี 2561
บาท
%

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
รวมดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
เงินปันผล
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
รวมผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

679,139,615.97 37.18 780,117,476.18 43.28
21,202,120.00 1.16 21,822,120.00 1.21
73,340,291.03 4.02
0.00 0.00
773,682,027.00 42.36 801,939,596.18 44.49
1,826,452,385.46 100.00 1,802,325,168.47 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจำ�
รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกู้ยืม
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ

7,010,514.47
544,326,062.39
194,084,959.89
745,421,536.75
26,292,997.22
771,714,533.97
1,054,737,851.49

บวก รายได้อื่น
รายได้จากการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก.
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
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ปี 2562
บาท
%
498,755,083.51
416,852,613.08
137,162,661.87
1,052,770,358.46

27.31
22.82
7.51
57.64

0.38
29.80
10.63
40.81
1.44
42.25
57.75

6,000,000.00 0.33
53,500.00 0.01
433,975.00 0.02

497,924,128.77
378,969,723.77
123,491,719.75
1,000,385,572.29

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

27.63
21.03
6.85
55.51

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
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รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ปี 2562
บาท
%

ปี 2561
บาท
%
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4,384,897.26 0.24
10,872,372.26 0.60

2,010,947.52 0.11
8,477,847.52 0.47

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน ค่าจ้างและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
เงินเพิ่มพิเศษ (ค่าวิชาชีพ)
เงินบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร-ศึกษาต่อ
สวัสดิการเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมสัมมนา
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์การใช้อาคารและซอฟต์แวร์
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าเช่าสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน
ค่าเช่าที่จอดรถ
ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างบริการรักษาความสะอาด
ค่าจ้างดูแลทิ่ดินโครงการบ้านพักระยอง
และโครงการสวัสดิการที่ดินคลอง 15
ค่านํ้ามันเชื้อเพลงและหล่อลื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษี
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก

17,993,380.00
82,000.00
805,961.78
414,991.50
1,310,110.10
337,600.00
0.00
1,901,897.81
71,800.00
22,917,741.19

0.99
0.00
0.04
0.02
0.07
0.02
0.00
0.10
0.01
1.25

16,962,104.48
0.00
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

0.94
0.00
0.05
0.02
0.07
0.01
0.00
0.13
0.02
1.24

1,876,619.92
9,719,821.51
1,651,349.59
264,600.00
110,200.00
712,620.00
364,200.00
108,000.00

0.10
0.53
0.09
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01

2,006,786.01
9,714,647.92
307,502.57
252,000.00
106,700.00
712,620.00
332,585.08
108,000.00

0.11
0.54
0.01
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01

15,457.00 0.00
38,600.80 0.00
14,861,468.82 0.81

18,468.60 0.00
40,105.00 0.00
13,599,415.18 0.75

4,667,926.63 0.25

4,107,269.15 0.23
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ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร และบริการสมาชิก
ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสมาชิก
ค่าใช้จ่ายสมทบค่าหุ้นให้สมาชิก
เงินสนับสนุนสมาชิกในการจ้างบริษัทประเมินหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก
ค่าสมนาคุณ-ของให้สมาชิก
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

ปี 2562
บาท
1,811,562.19
486,629.44
855,574.00
92,480.00
899,211.00
2,000,000.00
0.00
10,813,383.26

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่
ค่าใช้จ่ายสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าวัสดุสำ�นักงานและครุภัณฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินคดี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าสมนาคุณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จา่ ยในการเยีย่ มลูกค้าและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ตา่ งๆ
ค่าใช้จา่ ยสัมมนากรรมการเจ้าหน้าทีแ่ ละสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์
ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบ สอ.มก. 60 ปี
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสัญญาณ Lease Line และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ค่าไปรษณีย์ยากร ธนาณัติ และอากรเช็ค
ค่าบริการขนส่งเงินสด

1,290,100.00
1,215,604.25
1,292,943.09
863,000.00
140,000.00
252,000.00
4,791,500.00
303,005.12
908,976.51
363,165.00
458,141.98
100,626.50
895,760.00
852,000.00
181,444.80
686,899.00
719,685.50
1,723,547.06
666,397.42
440,452.00
119,500.00

หมายเหตุ
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%
0.10
0.03
0.05
0.00
0.05
0.11
0.00
0.59

ปี 2561
บาท
1,816,791.48
435,933.64
863,191.00
86,040.00
832,860.00
2,085,400.00
6,912,850.00
17,140,335.27

%
0.10
0.02
0.05
0.00
0.05
0.12
0.38
0.95

0.07
0.07
0.07
0.05
0.01
0.01
0.26
0.02
0.05
0.02
0.02
0.01
0.05
0.05
0.01
0.04
0.04
0.09
0.04
0.02
0.01

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
0.00
1,637,910.38
665,099.16
361,548.00
112,000.00

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
0.00
0.09
0.04
0.02
0.01
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ปี 2562
บาท
ค่าบริการรับฝากเอกสาร
123,901.72
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา
311,997.70
ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์
122,234.50
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
134,940.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พ้นสภาพ
6,879,967.85
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
(17,852,918.64)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-เงินกู้
16,700,478.35
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-เงินฝากสหกรณ์อื่น
(35,000.00)
หนี้สูญ - ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
0.00
หนีส้ งสัยจะสูญ - ลูกหนีร้ ะหว่างดำ�เนินคดี-เงินฝากสหกรณ์อน่ื
0.00
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น
1,067,700.14
ค่าเสียหายเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
17,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น
1,064,426.74
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
43,782,476.59
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทั้งสิ้น
92,375,069.86
กำ�ไรสุทธิ
973,235,153.89
หมายเหตุ

ปี 2561
%
บาท
0.01
115,401.64
0.02
262,486.00
0.01
789,773.00
0.01
433,662.08
0.37 (1,152,487.15)
(0.98) (1,788,251.61)
0.91
9,536,674.16
0.00
4,050,641.09
0.00
1,498,646.02
0.00 (4,085,641.09)
0.06
3,230,000.00
0.93
0.00
0.06
944,792.15
2.41 32,893,352.20
5.06 85,988,329.05
53.29 950,422,953.22

%
0.01
0.01
0.05
0.02
(0.06)
(0.10)
0.53
0.22
0.08
(0.23)
0.18
0.00
0.05
1.83
4.77
52.73
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
973,235,153.89
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
1,876,725.92
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
9,719,821.51
หนี้สงสัยจะสูญ
5,692,527.56
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์
1,067,700.14
ค่าเสียหายเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
17,000,000.00
ปรับดอกเบี้ยรับเข้าลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดีและพิพากษา
(52,781.60)
ปรับปรุงรายการคลาดเคลื่อนครุภัณฑ์ สอ.มก.
(66.00)
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ
(5,117,965.24)
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ
(150,307,363.13)
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ
(1,070,566.83)
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
(116,476,077.50)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
(16,383,338.99)
ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
0.00
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
196,378.33
รายได้ค้างรับอื่นๆ
(4,000,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
93,696.45
สินทรัพย์ชำ�ระหนี้รอจำ�หน่าย
0.00
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝาก
24,457,319.63
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
0.00
ค่าสมนาคุณค้างจ่าย
2,000,000.00
เงินสนับสนุน มก. ค้างจ่าย
0.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
140,000.00
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ปี 2561
บาท
950,422,953.22
2,006,787.01
9,714,647.92
6,560,935.40
3,230,000.00
0.00
(787,090.15)
0.00
(4,736,692.08)
(147,989,802.46)
(1,038,610.20)
(143,593,182.25)
(4,594,657.53)
(51,506.85)
274,772.44
0.00
2,388,566.00
575,203.34
294,290.00
72,473,883.74
678,301.37
2,085,400.00
3,000,000.00
140,000.00
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สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
เงินทดรองจ่ายดำ�เนินคดีตัดจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้
เงินสดรับโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก.
เงินสดจ่ายโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก.
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-สหกรณ์อื่น
เงินสดรับลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
เงินสดรับที่ดินแทนการชำ�ระหนี้รอการขาย
เงินสดรับเงินทดรองดำ�เนินคดี
เงินสดจ่ายเงินทดรองดำ�เนินคดี
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดรับเงินรอรียกเก็บ
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดรับรายได้ค้างรับ
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสำ�นักงาน
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์ซอฟต์แวร์

ปี 2562
บาท
805,961.78
0.00

ปี 2561
บาท
888,308.60
510,836.07

742,877,125.92 752,453,343.59
5,651,570,000.00
(4,500,000,000.00)
3,193,502,007.16
(3,408,575,068.68)
320,579,963.50
0.00
1,038,610.20
4,736,692.08
147,989,802.46
51,506.85
0.00
0.00
548,420.14
1,258,928.33
35,000.00
4,775,716.15
143,593,182.25
4,594,657.53
566,025.00
74,031.95
(108,198.07)
(165,984.21)
1,244,136.42
(88,347.14)
333,332.00
(99,723.06)
(18,130.00)

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)
0.00
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
0.00
(366,455.36)
(196,378.33)
104,288.95
(1,271,598.02)
1,000,000.00
0.00
0.00
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หนี้สินดำ�เนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เงินสดรับเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินสนับสนุน มก.ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
เงินสดรับเงินประกันสังคมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าสมนาคุณค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดรับเงินคํ้าประกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินคํ้าประกัน
เงินสดรับเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
เงินสดรับบัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินสดจ่ายบัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินสดรับเงินโครงการสงเคราะห์
เงินสดจ่ายเงินโครงการสงเคราะห์
เงินสดจ่ายสำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ ชสธท
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
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ปี 2562
บาท

ปี 2561
บาท

(20,011,050.92)
(678,301.37)
(294,290.00)
483,800.00
(497,500.00)
(3,000,000.00)
(74,566.00)
0.00
0.00
0.00
(140,000.00)
(2,314,000.00)
1,346,516.29
(1,390,275.81)
9,302,753.61
(9,276,591.12)
35,631.00
(4,214,250.00)
28,704,224.12
(28,698,400.14)
473,726,449.49
(478,882,799.49)
17,696,010.00
(16,739,865.00)
(1,897,378.53)
428,493.16
2,273,928,296.07

(73,216,348.03)
(46,027.39)
(183,600.00)
552,900.00
(558,700.00)
0.00
0.00
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)
0.00
0.00
(3,631,302,162.92)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์ สอ.มก.
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

ปี 2562
บาท

ปี 2561
บาท

(1,782,000,000.00)
(1,818,041,236.19)
3,170,000,000.00
2,784,934,563.54
(1,283,917.00)
2,353,609,410.35

(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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้เงินกู้ยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืน
เงินสดรับเข้าทุนสำ�รอง
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

35,520,000,000.00
(38,250,000,000.00)
14,209,294,497.16
(12,868,439,714.23)
728,082,850.00
(52,742,920.00)
(30,000.00)
(648,260,821.45)
2,950.00
(11,112,550.00)
(7,864,985.00)
(59,907,621.00)
(1,440,978,314.52)
3,186,559,391.90
2,981,346,756.42
6,167,906,148.32

95,060,000,000.00
(92,610,000,000.00)
13,509,557,726.98
(12,805,933,460.58)
676,280,270.00
(102,204,980.00)
(30,000.00)
(605,803,859.49)
3,000.00
(10,944,160.00)
(7,176,836.00)
(57,239,442.00)
3,046,508,258.91
97,206,040.20
2,884,140,716.22
2,981,346,756.42
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำ�นวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจำ�นวน
เงินต้นที่ค้างชำ�ระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดจากลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา จะรับรู้เป็นรายได้ต่อเมื่อได้รับชำ�ระเป็น
เงินสดเท่านั้น
- สหกรณ์รับรู้รายได้ (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน โดยกำ�หนดให้คำ�นวณราคา
ตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
- เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดง
ด้วยราคาทุน สำ�หรับเงินลงทุนระยะสัน้ / เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ตั้งใจจะถือจนครบ
กำ�หนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย ส่วนเงินลงทุนในตราสารหนีท้ อี่ ยูใ่ นความต้องการของตลาดทีไ่ ม่มคี วามตัง้ ใจ
ถือจนครบกำ�หนด แสดงด้วยราคายุตธิ รรมทัง้ นี้ สหกรณ์รบั รูก้ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน เป็นกำ�ไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และจะรับรูเ้ ป็นรายได้ หรือ
ค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จำ�หน่ายเงินลงทุนนั้น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105
เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และจากการพิจารณาร้อยละของยอดลูกหนี้ ณ วัน
สิ้นปีตามอายุของหนี้ที่ค้างชำ�ระของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งเป็นจำ�นวนที่เพียงพอสำ�หรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ยกเว้นที่ดิน
- สิทธิประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์ในอาคาร
- สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่
- ค่าซ่อมบำ�รุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำ�หรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจาก
รายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทกุ ประเภท ทัง้ นี้
รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำ�ไปเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันหนี้สินด้วย
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ปี 2562
บาท
471,962.24

ปี 2561
บาท
521,301.29

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
1,712,320.08
509,320.08
ออมทรัพย์
1,070,672,175.89
230,267,559.36
บัตรเงินฝาก
5,000,000.00
รวม
1,072,856,458.21
236,298,180.73
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขาย่อย มก. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 374-1-19267-2
จำ�นวนเงิน 10,783.57 บาท สหกรณ์ฯ ได้นำ�ไปคํ้าประกันการส่งไปรษณีย์รายเดือนต่อการสื่อสารแห่งประเทศไทย ใน
วงเงิน 10,000.00 บาท
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

ปี 2562
ปี 2561
บาท
บาท
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด-เงินฝากประจำ�
435,000,000.00
435,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด-เงินฝากออมทรัพย์
10,479.66
10,364.10
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
3,150,000,000.00
800,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งชาติ จำ�กัด
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด
10,000,000.00
10,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
14,237.92
13,818.68
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด
12,620.61
12,312.79
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
12,351.92
12,080.12
รวม
5,095,049,690.11
2,745,048,575.69
หัก ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
(17,000,000.00)
0.00
รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น - สุทธิ
5,078,049,690.11
2,745,048,575.69
เงินฝากประจำ�ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด จำ�นวน 435,000,000.00 บาท มีหลักทรัพย์คํ้าประกันเงิน
ฝากเป็นโฉนดทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง จำ�นวน 204 แปลง ของโครงการบ้านสวนสารคาม 1 ตำ�บลขามเรียง อำ�เภอกันทรวิชยั
จ.มหาสารคาม เนื้อที่รวม 32-0-47.6 ไร่ และที่ดินดังกล่าวได้จดจำ�นองไว้กับสหกรณ์เป็นวงเงินรวม 435,000,000.00
บาท โดยมูลค่าราคาประเมินหลักทรัพย์ทางราชการ เป็นจำ�นวน 204,109,890.00 บาท สหกรณ์ฯ ได้มอบให้ บมจ.
อาร์พีวี แวลูเอชั่น ประเมินราคาทรัพย์สินเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ราคาประเมินเป็นจำ�นวน 203,700,000.00 บาท
วันครบกำ�หนดของเงินฝากแต่ละรายการ ดังนี้
จำ�นวนเงิน 85,000,000.00 บาท
ครบกำ�หนดวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
จำ�นวนเงิน 100,000,000.00 บาท
ครบกำ�หนดวันที่ 8 มกราคม 2563
จำ�นวนเงิน 250,000,000.00 บาท
ครบกำ�หนดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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สำ�หรับเงินฝากจำ�นวน 85,000,000.00 บาท ซึ่งครบกำ�หนด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ฯ แจ้ง
ความประสงค์ขอถอนคืนเงินฝาก แต่ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด ยังไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้ คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ชุดที่ 61 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
ได้พิจารณาการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด โดยพิจารณาจาก 1) มูลค่า
ของหลักทรัพย์ที่คํ้าประกันเงินฝาก ที่มีมูลค่าประเมินทางราชการ 204,109,890 บาท 2) ผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของสหกรณ์ 3) ชุมนุมสหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณานำ�หลักทรัพย์รายการอื่นเพิ่มเป็นหลักประกันให้ครอบคลุมกับ
เงินฝากประจำ�ของสหกรณ์ 4) ชุมนุมสหกรณ์ฯ อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการขายหลักทรัพย์ซง่ึ คาดว่าจะดำ�เนินการได้ในเร็วๆ นี้ และ
5) พิจารณาตามหลักความระมัดระวังให้เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมการฯ จึงมีมติในการตัง้ ค่าเผือ่ เงินฝากสหกรณ์อน่ื สงสัยจะสูญ ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ของยอดเงินฝาก
จำ�นวน 85,000,000.00 บาท เป็นเงินจำ�นวน 17,000,000.00 บาท
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
มูลค่า
ยุติธรรม
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4.1 เงินลงทุนระยะสั้น
4.1.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 2/2552 อายุ 10 ปี
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2558 อายุ 4 ปี
0.00
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 อายุ 9 ปี
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2555 อายุ 6.8 ปี
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 3/2555 อายุ 7 ปี
0.00
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุขกันเถอะเรา ธกส. อายุ 5 ปี
200,123,960.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2559 อายุ 4 ปี
82,360,302.26
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2556 อายุ 7 ปี
205,521,700.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี
102,729,284.00
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
729,061,646.58
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. กสิกรไทย จำ�กัด
798,262,811.26
รวม
2,118,059,704.10
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
รวม
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ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

มูลค่า
ยุติธรรม
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ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

0.00 203,139,114.00 200,000,000.00
0.00 303,809,925.00 300,000,000.00
0.00 120,747,190.80 120,000,000.00
0.00 100,803,759.00 100,000,000.00
0.00 101,282,644.00 100,000,000.00
0.00 101,272,738.00 100,000,000.00
200,000,000.00
0.00
0.00
82,000,000.00
0.00
0.00
200,000,000.00
0.00
0.00
100,000,000.00
0.00
0.00
739,219,247.37 714,718,974.78 739,219,247.37
800,000,000.00 573,445,999.66 600,000,000.00
2,121,219,247.37 2,219,220,345.24 2,259,219,247.37
(3,159,543.27)
(39,998,902.13)
2,118,059,704.10
2,219,220,345.24
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4.1.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (Private Placement)
รวม
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
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
พันธบัตรออมทรัพย์พเิ ศษรุน่ สุขกันเถอะเรา กระทรวงการคลัง อายุ 10 ปี
พันธบัตรกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
พันธบัตร ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2556
ครั้งที่ 17 อายุ 10 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 2/2556 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

ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม
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0.00
0.00
0.00
2,118,059,704.10

ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
ราคาทุน

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

1,360,988.72 1,513,140.96 1,364,768.34 1,513,140.96
8,361,785.82 7,291,829.47 7,983,078.20 7,291,829.47
0.00
0.00 105,551,291.00 107,604,144.12
2,600,691.86 2,223,392.92 2,520,128.26 2,223,392.92
0.00
0.00 203,974,044.00 200,000,000.00
348,572,175.00 300,000,000.00 337,494,951.00 300,000,000.00
556,598,540.00 500,000,000.00 521,824,400.00 500,000,000.00
443,343,188.00 400,000,000.00 436,668,856.00 400,000,000.00
20,678,462.40
43,317,276.80
145,729,918.10
113,426,473.00
119,005,936.00
348,229,797.00
0.00
20,870,931.80
31,032,158.10
154,860,699.00
214,871,876.00
62,065,897.80

20,000,000.00
39,492,116.95
130,558,983.43
100,964,833.93
100,000,000.00
300,000,000.00
0.00
20,000,000.00
30,000,000.00
150,854,139.46
204,488,432.74
60,585,678.64

20,731,170.20
42,745,433.60
139,194,256.50
108,798,817.00
118,105,375.00
342,343,062.00
209,263,714.00
20,828,825.40
30,828,750.30
156,812,065.50
217,586,398.00
63,073,492.20

20,000,000.00
39,362,395.77
130,591,073.79
101,006,338.38
100,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
151,473,117.20
205,444,954.56
61,134,189.49

107

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

ปี 2562
บาท

108

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
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.การบินไทย ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 อายุ 15 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม. ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม. ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2559 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2562 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

มูลค่า
ยุติธรรม
251,931,617.80
10,454,907.70
358,261,110.90
15,647,298.90
217,313,982.00
291,122,834.80
237,677,193.60
127,190,139.60
142,029,543.50
62,385,857.40
46,003,666.00
371,139,692.00
391,452,733.00
21,632,704.00
101,172,671.10
48,437,906.85
113,934,540.00
111,340,791.00
252,620,778.30
0.00
124,495,690.80
44,816,208.40
73,855,025.40
0.00
335,578,161.00
0.00
223,177,720.00
94,308,380.10
437,930,820.85
74,093,511.80

ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
232,645,213.88
10,069,673.40
332,072,967.54
15,069,975.66
200,000,000.00
282,198,665.13
220,000,000.00
121,032,795.49
134,842,580.08
60,000,000.00
40,000,000.00
353,835,029.78
356,557,423.72
20,000,000.00
90,000,000.00
45,000,000.00
105,175,186.51
103,347,109.83
230,000,000.00
0.00
120,000,000.00
40,000,000.00
65,000,000.00
0.00
300,000,000.00
0.00
200,473,360.09
90,298,958.64
428,014,082.67
72,886,857.17
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มูลค่า
ยุติธรรม
256,333,856.90
168,956,339.20
360,948,871.80
15,829,234.95
218,482,012.00
294,843,416.00
238,668,348.60
127,444,914.00
141,513,274.50
62,495,895.00
43,034,466.40
0.00
0.00
21,785,740.60
98,680,735.80
48,233,278.35
109,845,431.00
108,364,476.00
242,329,460.50
83,109,630.56
0.00
42,287,968.80
68,786,157.70
55,456,320.50
364,519,145.10
44,078,248.00
289,290,362.78
95,279,165.10
444,151,558.80
72,686,807.90

ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
233,193,321.41
165,381,646.58
332,452,753.57
15,098,937.52
200,000,000.00
283,019,537.59
220,000,000.00
121,162,577.35
135,290,619.99
60,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
90,000,000.00
45,000,000.00
105,993,546.68
103,973,604.15
230,000,000.00
82,000,000.00
0.00
40,000,000.00
65,000,000.00
53,845,577.45
331,676,541.21
42,593,585.77
266,545,715.48
90,459,845.07
434,047,995.65
73,329,337.44
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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
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 1/2557 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
หุน้ กู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
หุน้ กู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครัง้ ที่ 2/2560 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี

มูลค่า
ยุติธรรม
575,921,760.00
0.00
110,198,099.00
112,426,668.00
111,132,780.00
113,797,642.00
131,961,846.56
0.00
0.00
58,146,402.05
106,305,104.00
119,975,019.60
0.00
101,055,779.00
352,613,646.00
127,041,171.60
236,140,601.40
113,797,987.00
392,420,014.00
109,134,087.00
161,563,687.50
169,500,750.40
76,693,260.00
88,932,706.40
953,873,347.20
107,204,756.00
109,144,041.00
72,944,907.70
370,431,814.50

ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
500,000,000.00
0.00
100,000,000.00
101,958,463.84
100,000,000.00
100,000,000.00
124,000,000.00
0.00
0.00
55,000,000.00
100,000,000.00
115,112,054.91
0.00
100,765,264.17
351,135,626.81
120,885,811.53
221,572,778.91
100,511,656.30
352,628,744.31
101,258,141.15
150,000,000.00
163,810,862.92
70,000,000.00
80,000,000.00
940,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
70,000,000.00
355,000,000.00

ปี 2561
บาท

มูลค่า
ยุติธรรม
539,819,105.00
95,641,551.90
105,021,730.00
105,946,437.00
103,040,339.00
105,239,195.00
122,522,511.48
136,054,754.66
85,825,864.25
55,952,774.90
99,333,014.00
121,268,980.05
480,003,541.10
103,111,328.00
362,266,527.00
128,141,694.00
238,197,612.40
111,979,080.00
388,881,895.50
106,286,343.00
156,892,180.50
167,268,836.80
74,513,240.20
84,837,498.40
955,716,687.20
104,017,133.00
105,264,610.00
71,811,569.20
364,756,124.20

ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
500,000,000.00
90,000,000.00
100,000,000.00
102,161,383.96
100,000,000.00
100,000,000.00
124,000,000.00
134,893,076.93
85,380,827.25
55,000,000.00
100,000,000.00
115,186,453.60
480,835,321.66
101,122,700.20
356,360,575.35
121,336,594.21
222,234,423.69
100,598,224.27
353,156,959.25
101,452,663.07
150,000,000.00
164,763,578.66
70,000,000.00
80,000,000.00
940,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
70,000,000.00
357,494,091.92
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ปี 2562
บาท

ปี 2561
บาท

มูลค่า
ราคาทุน
มูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ยุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี
52,121,141.00 50,132,993.80 51,863,624.00 50,199,490.70
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
260,537,065.00 250,907,844.60 258,679,510.00 251,361,766.90
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี
63,279,000.60 60,000,000.00 62,879,671.80 60,000,000.00
หุน้ กู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี 483,954,309.40 470,000,000.00 478,505,087.10 470,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี
0.00
0.00 104,331,674.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี
162,631,893.00 147,802,937.11 161,155,315.50 147,392,370.31
หุ้นกู้ บมจ.บีกริม พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 อายุ 10 ปี
44,207,641.60 40,000,000.00 41,227,472.80 40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
0.00
0.00 202,175,588.00 200,000,000.00
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 อายุ 15 ปี 42,842,457.20 42,395,519.20
0.00
0.00
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี 83,335,022.25 75,000,000.00
0.00
0.00
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 6 อายุ 15 ปี 153,568,788.30 139,375,766.50
0.00
0.00
รวม
13,543,767,478.46 12,585,746,894.15 14,245,558,094.28 13,552,640,221.50
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว
958,020,584.31
692,917,872.78
รวม
13,543,767,478.46
14,245,558,094.28
4.2.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำ�กัด
หุ้นร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น-สุทธิ
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ราคาทุน

ราคาทุน

400,040,000.00
31,000,000.00
3,230,000.00
200,000.00
100.00
500,000,000.00
934,470,100.00
14,478,237,578.46
(3,230,000.00)
(1,067,700.14)
14,473,939,878.32
16,591,999,582.42

400,040,000.00
31,000,000.00
3,230,000.00
200,000.00
100.00
500,000,000.00
934,470,100.00
15,180,028,194.28
(3,230,000.00)
0.00
15,176,798,194.28
18,646,018,539.52
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จากรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด วันที่ 20
กรกฎาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด มีผลการดำ�เนินงานขาดทุนสะสม ทำ�ให้มูลค่าต่อหุ้นของ
ชุมนุมฯ คงเหลือ (3,378.21) บาท สหกรณ์จึงต้องรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2562 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11. ทุนเรือนหุ้น ระบุมูลค่าต่อหุ้น จำ�นวน (7,142,334.61) บาท ซึ่ง
คำ�นวณจากสูตร
มูลค่าต่อหุ้น = ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด - (ขาดทุนสะสม + หนี้สินทั้งสิ้น)
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด
ต่อมาชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เกี่ยวกับการคำ�นวณมูลค่าหุ้น
ของชุมนุมสหกรณ์ฯ ซึ่ง นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และให้มีผลบังคับใช้ถัดจาก
วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นต้นไป ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ จะมี
มูลค่าหุ้นละ 965,558.06 บาท สหกรณ์ฯ จะตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ หุ้นละ 34,441.94 บาท ซึ่ง
คำ�นวณจากสูตร
มูลค่าต่อหุ้น = ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด - ขาดทุนสะสม
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด
มูลค่ายุติธรรม ตามคำ�แนะนำ�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน พ.ศ. 2544
หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันซึ่งอาจหมายถึงราคาเสนอซื้อหรือราคาปิดของหลัก
ทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละวัน
กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก.
สหกรณ์ได้ท�ำ สัญญามอบหมายให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนต่าง ๆ เป็นผูจ้ ดั การบริหารกองทุนส่วนบุคคล
ของ สอ.มก. โดยกำ�หนดนโยบายการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะ
กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำ�หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้นรวม 2 บริษัท ดังนี้

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

สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : MFC เป็น
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยมีธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝาก
ทรัพย์สนิ นโยบายการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ และตราสารหนีไ้ ม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 60
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนตํ่ากว่าร้อยละ 4.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 4.00-5.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
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ต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 6.00-9.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.21 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
และหากอัตราผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
เงินลงทุนจำ�นวนทั้งสิ้น 739,219,247.37 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นจำ�นวน
729,061,646.58 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำ�นวน 546,165.14 บาท
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : KUSCCL
เงินฝากกระแสรายวัน
700,573.96
698,968.26
เงินฝากออมทรัพย์
28,386,109.23
28,229,859.58
พันธบัตรรัฐบาล
205,251,079.75
202,297,674.33
หุ้นกู้ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
3,427,608.24
3,399,870.12
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม
303,527.11
299,970.84
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
29,980,021.30
29,516,135.24
หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
4,067,499.24
3,999,591.32
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
20,794,328.91
20,540,312.21
หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง
12,996,331.01
12,699,470.53
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
21,747,062.16
21,229,727.41
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อิเตอร์เนชั่นแนล
6,227,918.70
6,000,076.20
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย
25,438,831.67
24,905,343.91
หุ้นกู้ บมจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง
37,903,243.36
37,299,377.49
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
1,419,003.05
1,400,021.57
หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลมิตรผล
3,562,494.46
3,500,052.04
หุ้นกู้ บมจ.อีซี่บาย
4,481,228.31
4,399,800.15
หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย
3,336,960.63
3,299,594.36
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
2,014,414.02
2,000,039.16
หุ้นกู้ บมจ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)
21,087,004.74
20,843,606.81
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
8,145,410.14
8,099,560.74
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์
4,443,672.20
4,299,457.65
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
11,912,163.49
11,699,544.38
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
4,621,420.17
4,499,447.54
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง
715,662.25
700,009.90
หุ้นกู้ บจ.ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน
2,740,895.55
2,699,905.50
หุ้นกู้ บจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา
20,476,616.09
20,300,301.05
หุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
40,650,680.00
49,487,284.39
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หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
รวม
บวก เงินปันผลค้างรับ
หัก เจ้าหนี้อื่นๆ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
รับรู้รายได้

บาท
มูลค่ายุติธรรม
131,876,800.00
59,137,500.00
11,107,800.00
728,953,859.74
157,080.00
(49,293.16)
729,061,646.58
8,000,000.00

บาท
ราคาทุน
145,431,969.39
65,375,018.83
11,169,050.73
750,321,041.63

2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด

สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด : KASSET เป็นผู้จัดการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 วงเงิน 200 ล้านบาท และได้เพิ่มวงเงินอีกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2555 จำ�นวน 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 จำ�นวน 100 ล้านบาท วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จำ�นวน
100 ล้านบาท วันที่ 17 ตุลาคม 2562 จำ�นวน 100 ล้านบาท และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จำ�นวน 100 ล้านบาท
รวมวงเงินทั้งสิ้น 800 ล้านบาท โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน นโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และตราสารหนี้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตรา
ผลตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากับ Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หากอัตราผล
ตอบแทนมากกว่า Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้มีธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด
(มหาชน) เป็นผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในอัตราร้อยละ 0.025 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกอง
ทุน (Benchmark คำ�นวณจากผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ 30% + อัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำ� 35% (ธ.กสิกร
ไทย ธ.กรุงเทพ และ ธ.ไทยพาณิชย์) + ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 35%)
เงินลงทุนจำ�นวนทั้งสิ้น 800,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นจำ�นวน
798,262,811.26 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำ�นวน 1,779,424.74 บาท
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
เงินฝากออมทรัพย์
2,912,255.57
2,912,255.57
พันธบัตรรัฐบาล
253,440,044.88
239,459,813.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
48,767,384.11
48,665,603.24
หุ้นกู้ บมจ.อมตะ บี กริม พาวเวอร์ เอสพีวี1
4,033,348.54
4,030,894.29
หุ้นกู้ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น
9,408,086.11
9,109,473.69
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หุ้นกู้ บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็มเวอร์ค
หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุเทพ
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
หุ้นกู้ บมจ.ดีแทคไตรเน็ต
หุ้นกู้ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
หุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.
หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
รวม
บวก เงินปันผลค้างรับ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
ภาษีซื้อค้างจ่าย
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
รับรู้รายได้
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บาท
มูลค่ายุติธรรม
3,588,828.53
3,850,791.85
29,585,204.89
18,488,086.03
1,551,474.81
25,642,623.17
10,224,035.60
24,563,987.79
27,035,976.87
11,436,243.02
2,820,258.43
18,204,469.67
42,436,115.87
6,400,549.05
57,531,200.00
108,055,200.00
25,564,275.00
41,545,650.00
777,086,089.79
678,195.00
30,726,963.63
(841,402.62)
(9,328,136.36)
(58,898.18)
798,262,811.26
28,000,000.00

บาท
ราคาทุน
3,464,528.24
3,617,992.41
27,978,119.17
17,823,601.49
1,507,948.41
25,051,320.94
10,042,980.83
24,147,653.57
26,708,085.21
10,938,433.29
2,807,062.90
17,786,621.16
40,405,421.96
6,252,980.96
62,311,412.28
115,876,958.21
25,073,532.06
41,689,604.60
767,662,297.58
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย
ระยะสั้น

ปี 2562
บาท

ระยะยาว

ระยะสั้น

ปี 2561
บาท

ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้แก่สหกรณ์
3,674,080,000.00 5,432,510,000.00 3,027,160,000.00 7,231,000,000.00
เงินให้กู้แก่สมาชิก
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
19,873,100.00
0.00 15,711,500.00
0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
250,494,674.99 1,714,165,699.45 237,619,578.78 1,644,602,808.87
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
292,251,860.21 4,346,212,893.99 283,801,241.34 4,243,565,248.24
รวมลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
562,619,635.20 6,060,378,593.44 537,132,320.12 5,888,168,057.11
โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก. 231,854,000.00 1,879,283,781.15 202,723,000.00 2,228,994,744.65
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ
4,468,553,635.20 13,372,172,374.59 3,767,015,320.12 15,348,162,801.76
6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย

ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก - สามัญ
ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก - พิเศษ
รวม
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี-สมาชิก
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-สมาชิก
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-สหกรณ์อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ - สุทธิ

ปี 2562
บาท

ระยะสั้น
830,833.32
2,290,268.99
3,121,102.31
625,703.32
19,578,543.36
46,431,330.67
69,756,679.66
(67,105,584.55)
2,651,095.11

ปี 2561
บาท

ระยะยาว
ระยะสั้น
2,292,369.03
498,236.77
41,446,995.69
1,563,420.08
43,739,364.72 2,061,656.85
0.00
2,878,065.01
0.00 18,478,621.96
0.00 46,466,330.67
43,739,364.72 69,884,674.49
(6,409,960.65) (67,823,017.64)
37,329,404.07 2,061,656.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบด้วย
ระยะสั้น
ระยะยาว
ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก - สามัญ
227,505.39
576,035.14
ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก - พิเศษ
242,501.81
5,833,925.51
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี - สมาชิก
625,703.32
0.00
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา - สมาชิก
19,578,543.36
0.00
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา - สหกรณ์อื่น 46,431,330.67
0.00
รวม
67,105,584.55 6,409,960.65

ระยะสั้น

0.00
0.00
2,878,065.01
18,478,621.96
46,466,330.67
67,823,017.64

ระยะยาว
1,632,127.27
31,146,911.53
32,779,038.80
0.00
0.00
0.00
32,779,038.80
0.00
32,779,038.80
ระยะยาว

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก.ค้างรับ
รวม
8. ที่ดินแทนการชำ�ระหนี้รอจำ�หน่าย ประกอบด้วย
ที่ดินจังหวัดลำ�พูน (96 แปลง 50,413.20 ตารางวา)
ที่ดินจังหวัดอยุธยา (20 แปลง 8,507 ตารางวา)
ที่ดินจังหวัดสระบุรี (1 แปลง 110 ตารางวา)
ที่ดินจังหวัดปทุมธานี (1 แปลง 364 ตารางวา)
ที่ดินจังหวัดนนทบุรี (2 แปลง 800 ตารางวา)
รวม

ปี 2562
บาท
1,070,566.83
5,117,965.24
150,307,363.13
156,495,895.20
ปี 2562
บาท
15,420,000.00
4,740,000.00
160,650.00
190,000.00
0.00
20,510,650.00

สหกรณ์ได้รับชำ�ระหนี้ด้วยที่ดินจากลูกหนี้รวมทั้งสิ้น 3 ราย 4 รายการ ดังนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
ที่ดินแทน
ลำ�ดับที่ วันที่รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ราคาซื้อจาก
จำ�นวนพื้นที่
การชำ�ระหนี้
กรมบังคับคดี
รอจำ�หน่าย
1 วันที่ 22 พ.ย. 47
50,413.20 ตร.ว. 15,420,000.00 15,420,000.00
และ 21 พ.ย. 49
2 วันที่ 7 ก.ย. 47, 7 ต.ค. 47, 8,507 ตร.ว. 4,740,000.00
4,740,000.00
21 ต.ค.47, 29 ธ.ค. 47,
31 มี.ค. 48 และ 27 ก.ย. 53
3 วันที่ 13 พ.ย. 49
110 ตร.ว.
160,650.00
160,650.00
4

วันที่ 21 ธ.ค. 53
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 2561
บาท
15,420,000.00
4,740,000.00
160,650.00
190,000.00
566,025.00
21,076,675.00

หมายเหตุ
บันทึกบัญชีด้วยราคาซื้อ
จากกรมบังคับคดี
บันทึกบัญชีด้วยราคาซื้อ
จากกรมบังคับคดี

บันทึกบัญชีด้วยราคาซื้อ
จากกรมบังคับคดี
364 ตร.ว.
190,000.00
190,000.00 บันทึกบัญชีด้วยราคาซื้อ
จากกรมบังคับคดี
20,510,650.00 20,510,650.00
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9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุสำ�นักงาน
เงินรอเรียกเก็บ
เงินรอรับคืนค่าธรรมเนียมศาล
ค่าตอบแทนค้างรับ
รวม
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ที่ดิน - จังหวัดระยอง
ที่ดินส่วนกลางโครงการสวัสดิการคลอง 15
อาคารศูนย์ฝึกอบรมระยอง
ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ สอ.มก.
ครุภัณฑ์ KU HOME
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคาร
ค่าเสื่อมราคาสะสม ยานพาหนะ
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ สอ.มก.
ค่าเสื่อมราคาสะสม KU HOME
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

ปี 2562
บาท
116,476,077.50
16,383,338.99
0.00
165,984.21
99,723.06
57,919.79
0.00
5,666,668.00
138,849,711.55
ปี 2562
บาท
5,581,950.00
1,034,250.00
8,868,320.00
1,810,889.00
20,524,447.57
10,315,907.78
48,135,764.35
(7,855,069.95)
(625,189.30)
(17,514,517.12)
(10,313,535.78)
11,827,452.20

ปี 2561
บาท
143,593,182.25
4,594,657.53
51,506.85
196,378.33
0.00
1,203,209.07
10,500.00
2,000,000.00
151,649,434.03
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
0.00
(147,046.50)
(262,544.05)
0.00
12,420,195.12

สำ�หรับปี 2562 สหกรณ์ฯ เปลี่ยนวิธีการแสดงรายการ โดยแสดงรายการด้วยราคาทุนทุกรายการ หักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสม (ยกเว้นที่ดิน) ทำ�ให้การแสดงรายการแตกต่างไปจากปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 กำ�หนดให้สหกรณ์ฯ แสดงรายการอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาหลังวัน
ถือใช้ระเบียบด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

ปี 2562
ปี 2561
บาท
บาท
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. และลานจอดรถ
13,008,738.49
22,683,386.41
สิทธิการใช้ซอฟแวร์
50,019.42
77,063.01
รวม
13,058,757.91
22,760,449.42
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. 36 ปี มูลค่าก่อสร้างอาคาร จำ�นวน 167,736,356.48 บาท ซึง่ สหกรณ์ฯ
ได้ตัดจ่ายสิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารทุกปี ปีละ 8,386,817.82 บาท สิทธิการใช้ประโยชน์ฯ ดังกล่าว จะตัดจ่ายหมด
ในปีบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ 36 ปี
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินทดรองจ่ายดำ�เนินคดี
เงินประกันและมัดจำ�
รวม

13. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

118

ปี 2562
บาท
29,698.98
20,500.00
50,198.98

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

ปี 2562
บาท
0.00
0.00

ปี 2561
บาท
2,730,000,000.00
2,730,000,000.00

ข้อผูกพัน
1. วงเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้มีดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 500 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.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 15 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 จำ�นวน 100 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
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1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน วงเงิน 650 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน จำ�นวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กำ�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 ซึ่งผู้ออก
หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดไถ่ถอน จำ�นวน 70 ล้านบาท
- 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
- พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุขกันเถอะเรา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำ�นวน
200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2556 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 จำ�นวน 200 ล้านบาท
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2556 ครั้งที่ 17 จำ�นวน 400 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.การบินไทย ครั้งที่ 2/2555 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 300 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 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 300 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำ�นวน 200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำ�นวน 100 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.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กําหนดไถ่ถอน จำ�นวน 50 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
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- หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดไถ่ถอน จำ�นวน 470 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กําหนดไถ่ถอน จำ�นวน 150 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 จำ�นวน 70 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 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดไถ่ถอน จำ�นวน 355 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำ�นวน 100 ล้านบาท
- 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. 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.การบินไทย ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำ�นวน 180 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
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2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรฯ มีดังนี้
2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.นํ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำ�นวน 25 ล้านบาท
2.2 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2558 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 จำ�นวน 30 ล้านบาท
- พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 6 จำ�นวน 2 ล้านบาท

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

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
			 สอ.มก. นำ�หุ้นกู้ของบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จำ�กัด ครั้งที่ 1/2556 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จำ�นวน 30 ล้าน
บาท และพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 จำ�นวน 5 ล้านบาท ใช้คํ้าประกันการถอนเงินฝากผ่านตู้ ATM
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 3 จำ�นวน
0.16 ล้านบาท ใช้คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง วงเงิน 0.16 ล้านบาท
14. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจำ�
รวม
15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันโครงการกองทุนเกษียณค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันเงินสดค้างจ่าย
เงินสมนาคุณค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าจ้างทั่วไปค้างจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย

ปี 2562
บาท

ปี 2561
บาท

380,031,187.78
20,727,120,886.19
6,928,383,856.16
28,035,535,930.13

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

ปี 2562
บาท
76,920,152.45
0.00
38,900.00
461,536.09
36,096.45
4,085,400.00
140,000.00
57,600.00
0.00

ปี 2561
บาท
72,473,883.74
678,301.37
52,600.00
455,712.11
0.00
2,085,400.00
140,000.00
2,314,000.00
294,290.00
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เงินรอจ่ายคืน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินโครงการสงเคราะห์
เงินสนับสนุน มก. ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
เงินรอตรวจสอบ-ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
รวม

ปี 2562
บาท
8,136,149.13
59,950.15
77,205.00
279,995.00
0.00
0.00
428,493.16
90,721,477.43

ปี 2561
บาท
8,109,986.64
103,709.67
5,233,555.00
(676,150.00)
3,000,000.00
74,566.00
0.00
94,339,854.53

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด โอนดอกเบีย้ เงินฝากประจำ�ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากจำ�นวน 85 ล้าน
บาท ที่ครบกำ�หนดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โดยคำ�นวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 รวม 184 วัน เป็นเงิน 428,493.16 บาท สหกรณ์ฯ ตั้งไว้เป็นเงินรอตรวจสอบ-ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
16. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
เงินคํ้าประกัน
รวม

ปี 2562
บาท
10,678,035.19
141,181.00
10,819,216.19

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

17. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย

ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมสร้างสำ�นักงาน
ทุนสวัสดิการสมาชิก
รวม
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ปี 2562
บาท
80,001,890.79
130,385,149.47
37,487,397.90
283,369,295.81
531,243,733.97

ปี 2561
บาท
77,866,875.79
120,385,149.47
34,487,397.90
245,276,916.81
478,016,339.97
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18. กำ�ไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ปี 2562
บาท
652,918,970.65
301,942,070.39
954,861,041.04

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

19. รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย
รายได้เบ็ดเตล็ด
ริบเงินมัดจำ�จากการทำ�สัญญาซื้อขายที่ดิน จ.ลำ�พูน
รับค่าธรรมเนียมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน
รวม

144,897.26
4,000,000.00
240,000.00
4,384,897.26

20. การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ได้ด�ำ รงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลีย่ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แล้ว ซึ่งได้กำ�หนดอัตราการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยสหกรณ์ต้องดำ�รงสินทรัพย์สภาพ
คล่องเฉลี่ยรายเดือนอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด
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พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี 2562
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562
ก�ำไรที่จัดสรร 973,235,153.89 บาท

รายการ
1 ทุนสำ�รอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
2 ค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 1 ของกำ�ไรสุทธิ ไม่เกิน 30,000 บาท
3 เงินปันผลร้อยละ 6.50 ตามหุ้นที่ชำ�ระแล้ว
(ปี 2561 เงินปันผลร้อยละ 6.50)
4 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 37 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำ�ระแล้ว
(ปี 2561 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

ปี 2562
ปี 2561
บาท
%
บาท
%
149,192,965.76 15.33 170,019,581.77 17.90
30,000.00
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30,000.00

0.00

552,817,592.53 56.80 510,890,550.51 53.75
141,765,335.60 14.57 137,370,270.94 14.45
5,850,000.00
5,579,260.00

5,850,000.00
5,262,550.00

0.62
0.55

10,000,000.00

1.03 10,000,000.00

1.05

10,000,000.00

1.03 10,000,000.00

1.05

0.00

0.32

0.00

0.60
0.57

3,000,000.00

98,000,000.00 10.07 98,000,000.00 10.31

973,235,153.89
ผลการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2562 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1 กลับมาเป็นของสมาชิก
694,582,928.13
2 เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
267,192,965.76
3 เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
11,429,260.00
4 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
30,000.00
973,235,153.89
หมายเหตุ

0.00

1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี
หัก เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 37 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สุทธิร้อยละ
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยทั้งปี
เงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลี่ยทั้งปี
เงินฝากประจำ�เฉลี่ยทั้งปี

100.00 950,422,953.22 100.00
71.37
27.46
1.17
0.00
100.00
5.90
2.18
3.72
2.71
1.75
2.70
2.80

648,260,821.45 65.94
291,019,581.77 32.87
11,112,550.00 1.19
30,000.00 0.00
950,422,953.22 100.00

พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ในการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2563

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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ประมาณการรายได้ รายจ่าย และก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2563

1. ประมาณการรายได้
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้อื่น
รวม
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ล้านบาท
499
355
957
1,811

2. ประมาณการรายจ่าย
2.1 ดอกเบี้ยจ่าย
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

767
94
861

3. ประมาณการกำ�ไรสุทธิ

950
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการดำ�เนินการขอเสนองบประมาณรายจ่ายต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 48 (23) ดังนี้
บาท
1. งบค่าใช้จ่าย
1.1 งบงานประจำ�และต่อเนื่อง
1.1.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
25,760,000.00
1.1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
2,365,000.00
1.1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
15,427,000.00
1.1.4 หมวดค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
22,426,000.00
รวมค่าใช้จ่ายตามงบงานประจำ�และต่อเนื่อง
65,978,000.00
1.2 งบกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการ
3,300,000.00
(ร้อยละ 5.00 ของงบงานประจำ�)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
69,278,000.00
2. งบจัดซื้อครุภัณฑ์
1,111,000.00
3. โครงการตามแผนกลยุทธ์
2,650,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

73,039,000.00
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1.6 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อ

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 2562
ปี 2563
เหตุผลและความจำ�เป็น
งบประมาณ
จ่ายจริง
ขอตั้ง
25,200,000.00 22,917,741.19 25,760,000.00
19,263,000.00 18,075,380.00 20,133,000.00 - สำ�หรับเงินเดือนตามอัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่ 38 อัตรา
อัตราทดแทน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ 3)
อัตราใหม่ 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่ 3 และ เจ้าหน้าที่ 2)
- สำ�หรับค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร
- สำ�หรับปรับเพิ่มเงินเดือนประจำ�ปี
- สำ�หรับปรับฐานบัญชีเงินเดือนระหว่างปี
- สำ�หรับเงินเพิ่มพิเศษ (ใบอนุญาตว่าความและวุฒิเนติบัณฑิต)
- สำ�หรับเป็นเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
1,459,000.00 1,310,110.10 1,525,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
893,000.00
805,961.78
864,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่ เฉพาะเจ้าหน้าที่
บรรจุก่อนเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ มก. 12 คน
342,000.00
337,600.00
369,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
2,382,000.00 1,668,897.81 2,008,000.00 - สำ�หรับจ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่ารักษา
พยาบาล โครงการประกันสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าตรวจ
สุขภาพ ค่าเครื่องแบบ ค่าเล่าเรียนบุตร
75,000.00
75,000.00 - สำ�หรับโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่

งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
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1,184,820.00

1,188,000.00

1,369,000.00

73,000.00
394,000.00

2.2 ค่าซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ทรัพย์สิน

2.3 ค่านํ้ามัน ภาษี และประกันภัย

2.4 ค่าเช่า

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
16,090,000.00 10,813,383.26
3.1 ค่าใช้จา่ ยในการจัดพิธมี อบทุนการศึกษา
500,000.00
486,629.44

374,800.00

54,057.80

1,651,349.59

3,265,027.39

3,024,000.00

ปี 2562
งบประมาณ
จ่ายจริง
786,000.00
719,791.50

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่
และอุปกรณ์
2.1 ค่าจ้างดูแลอาคาร สถานที่

1.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการ

1,224,000.00 - สำ�หรับจ่ายเป็นค่าจ้างทำ�ความสะอาด ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย สำ�นักงานสหกรณ์ บางเขน และวิทยาเขตกำ�แพงแสน
ค่าจ้างคนงานดูแลบ้านพักระยอง ค่าจ้างผูด้ แู ลโครงการสวัสดิการ
คลอง 15
674,000.00 - สำ�หรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำ�รุงรักษา ครุภณั ฑ์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด ยานพาหนะ ค่าบำ�รุงรักษา
เครื่องนับธนบัตร ค่าบำ�รุงรักษาเครื่องพิมพ์สำ�เนา ค่าบำ�รุงรักษา
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ค่าบำ�รุงรักษาระบบปรับอากาศ
และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำ�รุงรักษาอาคาร/ลานจอดรถ/
ลิฟท์ ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำ�รองไฟฟ้า
73,000.00 - สำ�หรับจ่ายค่านํา้ มันเชือ้ เพลิง ค่าทางด่วน ค่าประกันภัยและ พรบ.
ยานพาหนะ
394,000.00 - สำ�หรับจ่ายค่าเช่าที่จอดรถ ค่าเช่าสำ�นักงานสหกรณ์ฯ วิทยาเขต
กำ�แพงแสน ณ บริเวณอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
15,427,000.00
500,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จา่ ยในพิธมี อบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทีเ่ รียนดี
ค่าพิมพ์ เกียรติบัตร และค่าพิมพ์หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา

ปี 2563
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
786,000.00 - สำ�หรับค่าใช้จา่ ยในการไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน
2,365,000.00

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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2,029,000.00

2,300,000.00
150,000.00

3.2 ค่าจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก

3.3 ค่าประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

3.4 ค่าใช้จ่ายบัตรสมาชิก
3.5 ค่าส่งเสริมกิจกรรมในโครงการออมวันนี้
เพือ่ ชีวติ ทีด่ เี มือ่ เกษียณ

2,000,000.00
92,480.00

1,333,562.19

ปี 2562
งบประมาณ
จ่ายจริง
5,400,000.00 4,667,926.63

รายการ

เหตุผลและความจำ�เป็น

โครงการอบรมผู้ประสานงานสหกรณ์
โครงการปฐมนิเทศสมาชิก
โครงการสัมมนาสมาชิก
โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก
โครงการสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
ค่าใช้จ่ายงานแสดงมุฑิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ
โครงการอบรมผู้สนใจเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ
โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านทัศนศึกษา
โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
โครงการพบปะสมาชิก / ผู้บริหาร มก. ตามวิทยาเขต
สำ�หรับค่าจัดพิมพ์ขา่ วรายเดือน จัดพิมพ์รายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำ�ปี ค่าจัดทำ�เอกสาร/รายงานการประชุม ค่าจัดพิมพ์
คู่มือ/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ค่าพิมพ์ใบแจ้งสวัสดิการวัน
เกิด ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ค่าบริการส่งข่าวสารผ่าน
Official Line และค่าใช้จ่ายจัดทำ�ปฏิทินประจำ�ปี
2,000,000.00 - สำ�หรับจ่ายสมทบค่าธรรมเนียมรายปีบัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์
150,000.00 - สำ�หรับจ่ายสมทบเป็นค่าหุน้ เพือ่ รณรงค์ให้สมาชิกทีม่ หี นุ้ น้อยกว่า
300,000.- บาท นำ�ปันผลเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเพิ่ม โดยซื้อขั้นตํ่า
100 บาท สหกรณ์จะสมทบให้ 2 หุ้น เป็นเงิน 20 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 2 ของจำ�นวนที่ซื้อหุ้น) และนำ�มาซื้อได้เพียงครั้งเดียว
ระยะเวลา 28 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563

ปี 2563
ขอตั้ง
5,400,000.00 1,770,000.00 -

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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1,614,000.00

3.6 ค่าประกันอุบัติเหตุสำ�หรับสมาชิก

3.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับสมาชิก

976,000.00

1,165,000.00

4.3 ค่าใช้จา่ ยในสรรหากรรมการและผูต้ รวจ
สอบกิจการ

1,292,943.09

567,743.26

3,200,000.00
23,795,000.00 19,900,014.39
3,852,000.00 3,486,234.85

4.2 ค่าใช้จา่ ยในส่วนของทีป่ รึกษาผูส้ อบบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบ
ภายใน

3.8 ค่าของที่ระลึกสำ�หรับสมาชิก
4. หมวดค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
4.1 ค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการ

1,377,211.00

ปี 2562
งบประมาณ
จ่ายจริง
897,000.00
855,574.00

รายการ

ปี 2563
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
897,000.00 - สำ�หรับค่าประกันอุบตั เิ หตุส�ำ หรับสมาชิกสหกรณ์ 200,000 บาท/
คน ค่าเบี้ยประกัน 78 บาท/คน
1,510,000.00 - ค่าใช้จา่ ยในการทำ�จำ�นองและตรวจสอบหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพ
และต่างจังหวัด เงินสนับสนุนสมาชิกในการประเมินหลักทรัพย์
3,200,000.00 - สำ�หรับค่าของที่ระลึกแก่สมาชิก
22,426,000.00
3,844,200.00 - สำ�หรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน ค่าพาหนะสำ�หรับ
กรรมการที่มาปฏิบัติงาน กรรมการที่เดินทางระหว่างวิทยาเขต
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเครื่องแบบ ค่าใช้จ่ายในการอบรม/
สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าตรวจสุขภาพ โครงการประกันุสขภาพ
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
976,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ค่าตรวจสอบกิจการ ค่า
สอบบัญชี ค่าตรวจสอบภายใน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเบี้ยประกัน
อุบตั เิ หตุ โครงการประกันสุขภาพ ค่าเครือ่ งแบบ ค่าใช้จา่ ยในการ
สัมมนา ค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ
1,165,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการสรรหากรรมการและผู้
ตรวจสอบกิจการ ค่าจัดพิมพ์ข่าวเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจ
สอบกิจการ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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5,180,000.00

1,369,000.00

1,400,000.00
450,000.00

4.6 ค่าสมนาคุณ

4.7 ค่าสัมมนาอื่นๆ

4.8 เครื่องเขียนแบบพิมพ์

303,005.12

1,406,584.50

957,464.00

4,791,500.00

ปี 2562
งบประมาณ
จ่ายจริง
1,500,000.00 1,215,604.25

4.5 ค่าสนับสนุนกิจการของ มก.

4.4 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีและประชุมใหญ่วิสามัญ

รายการ

ปี 2563
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
1,500,000.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่
วิสามัญ เช่น ค่าของรางวัล จับฉลาก ค่าพาหนะสมาชิก ค่ารับรอง
สมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดประชุม
5,180,000.00 - สำ�หรับสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุน
กิจกรรมอื่นของ มก. และชมรม มก. อาวุโส
- สำ�หรับสนับสนุนวิทยาเขตกำ�แพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดสกลนคร จำ�นวนวิทยาเขตละ 1
แสนบาท
- สำ�หรับจ่ายคืนผลประโยชน์ตามบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์
ในอาคาร สอ.มก. 36 ปี จำ�นวน 3 ล้านบาท
1,269,000.00 - สำ�หรับค่าสมนาคุณกองคลัง สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์ กอง
ยานพาหนะ บุคคลผู้ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ ค่าตอบแทน
ผู้ประสานงาน ค่าโทรศัพท์ผู้ประสานงาน และค่าเบี้ยประกัน
อุบตั เิ หตุผปู้ ระสานงาน และค่าตอบแทนผูเ้ ขียนบทความลงข่าวสาร
สหกรณ์
770,000.00 - สำ�หรับค่าจัดสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น ค่าจัดสัมมนาระหว่าง
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ
300,000.00 - สำ�หรับแบบพิมพ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสหกรณ์ ใบเสร็จ คำ�ขอกู้
หนังสือคํ้าประกัน สลิปเงินฝาก สมุดเงินฝาก บัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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2,000,000.00

4,131,000.00

4.11 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

5. หมวดครุภัณฑ์

1,085,000.00

1,283,917.00

2,580,014.33

908,976.51

ปี 2562
งบประมาณ
จ่ายจริง
2,687,000.00 2,389,944.48

4.10 ค่าวัสดุอื่นๆ

4.9 ค่าสาธารณูปโภค

รายการ

ปี 2563
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้ง
2,677,400.00 - สำ�หรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา
ค่าโทรศัพท์สำ�นักงาน ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเช่าสัญญาณ Lease
Line ค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าสายสัญญาณระบบสำ�รอง
ข้อมูลออนไลน์
1,085,000.00 - สำ�หรับค่าวัสดุของใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำ�เป็นกับสำ�นักงาน เช่น
เครือ่ งเขียน กระดาษ หมึกเครือ่ งพิมพ์ และวัสดุทใี่ ช้ในการรับรอง
ต่างๆ
3,659,400.00 - สำ�หรับเป็นค่าใช้จา่ ยทัว่ ไป เช่น ค่าใช้จา่ ยดำ�เนินคดี/เร่งรัด/ติดตาม
หนี้สิน ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ค่าบริการธุรกรรมเงินสด
ค่าประกันรักษาเงินสด ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร ค่าจัด
งานทำ�บุญครบรอบวันก่อตัง้ สอ.มก. ค่าใช้จา่ ยในการเยีย่ มลูกค้า
และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ตา่ งๆ ค่ารับรองผูม้ าเยีย่ มชมสหกรณ์
ค่าใช้จา่ ยจัดเก็บเอกสาร ค่าอากรเช็ค ค่าไปรษณียากรและแสตมป์
ค่าบริการระบบ e-meeting และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1,111,000.00 - ตู้ใส่เอกสาร
- แป้นกดบัตรคิว ทดแทนของเดิม
- เครื่องพิมพ์ Inkjet Printer, Printer & Fax, Laser Printer
สำ�หรับทดแทนของเดิม 4เครื่อง และสำ�หรับงานปรับปรุงการให้
บริการสมาชิก
- Passbook Printer จำ�นวน 2 เครื่อง ใช้งานบางเขน และวิมยา
เขตกำ�แพงแสน

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายได้ทุกหมวด

รายการ

ปี 2562
งบประมาณ
จ่ายจริง

ปี 2563
ขอตั้ง

-

-

-

-

เครือ่ งทำ�นาํ้ ร้อน/นํา้ เย็น ทดแทนของเดิมทีว่ ทิ ยาเขตกำ�แพงแสน
NAS สำ�หรับเก็บสำ�รองข้อมูล
UPS สำ�หรับสำ�รองไฟกรณีไฟฟ้าดับ
เครื่องนับธนบัตร สำ�หรับเคาน์เตอร์การเงิน บางเขน จำ�นวน 3
เครื่อง
License XG230 Firewall สิทธิการใช้และอัพเกรด Software
1 ปี
LED/OLED Smart TV สำ�หรับงานประชุม/นำ�เสนอข้อมูล
IVR Replacement สำ�หรับทดแทนของเดิม ประกอบด้วย เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์โทรศัพท์ และระบบซอฟต์แวร์
LED/OLED Monitor สำ�หรับงานกราฟฟิก
หลอดภาพโปรเจคเตอร์ NEC สำ�หรับใช้ในห้องประชุม

เหตุผลและความจำ�เป็น
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รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปี 2562
ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้จัดทำ�แผนกลยุทธ์รวมทั้งสิ้น 15
กลยุทธ์ มีโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ โดยมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. โครงการที่ได้ดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ จำ�นวน 18 โครงการ ได้แก่
		 1.1 โครงการ “ออมหุ้นมีวินัยได้บำ�นาญ”
		 1.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านสินเชื่อ
		 1.3 โครงการปรับปรุงระเบียบเงินกู้
		 1.4 โครงการปรับกลไกในการควบคุมการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
		 1.5 โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คํ้าประกันที่รับชำ�ระหนี้แทนสมาชิก
		 1.6 โครงการปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาให้สินเชื่อและการฝากเงิน
			 สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
		 1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
		 1.8 โครงการปรับปรุงสวัสดิการแก่สมาชิกให้เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		 1.9 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการในงานที่สมาชิกมารับบริการ
			 จำ�นวนมาก
		 1.10 โครงการที่ออกระบบการโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีสมาชิก
		 1.11 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมฯ
		 1.12 โครงการจัดทำ�หลักสูตรการปฐมนิเทศสมาชิก
		 1.13 โครงการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
		 1.14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานของสหกรณ์
		 1.15 โครงการอบรมเฉพาะด้านสำ�หรับกรรมการดำ�เนินการ
		 1.16 โครงการพัฒนา Line Chat Bot สำ�หรับบริการสมาชิกแบบออนไลน์
		 1.17 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจวิถีชุมชน
		 1.18 โครงการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน
2. โครงการที่ดำ�เนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จะมีการดำ�เนินการต่อในปี 2563 มี 11 โครงการ

ได้แก่
		
		
		
		
		
		

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

โครงการจัดทำ�ใบขอกู้แบบออนไลน์
โครงการเพิ่มทางเลือกในการชำ�ระเงินกู้
โครงการปรับปรุงระบบสารบัญให้มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาบุคลกรรายบุคคล
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำ�งานและจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่
โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบการเงินและระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
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พอเพียง
		
		
		

2.7 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยง่ายต่อการใช้งาน
2.8 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือเกษตรกรทีป่ ระสบความสำ�เร็จ โดยใช้เศรษฐกิจ
2.9 โครงการสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
2.10 โครงการสหกรณ์สีขาว
2.11 โครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียน

3. โครงการที่ยกเลิการดำ�เนินการ มี 1 โครงการ ได้แก่
		 โครงการสมาชิกขายสินทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้แทนการจำ�นองโดยมีข้อตกลงการซื้อคืน
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ผู้รับผิดชอบ

KPIs ของโครงการ

เป้าหมาย 2563 งบประมาณ

หมายเหตุ

-

1 ระบบ

1. โครงการปรับปรุงกลไกในการควบคุมการใช้ คณะกรรมการเงินกู้ / ฝ่ายสินเชื่อ กลไกในการติดตามฯ ได้รับการ
เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สมาชิก
ปรับปรุง

-

-

1 ระบบ

1. โครงการปรับปรุงระเบียบเงินกูใ้ ห้สอดคล้อง คณะกรรมการเงินกู้ / ฝ่ายสินเชื่อ จำ�นวนระเบียบที่ปรับปรุง
1 ระเบียบ
กับกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 4 ควบคุมการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด กรณีสมาชิกได้รับการผ่อนผันการให้กู้ด้วยเหตุจำ�เป็น

คณะกรรมการเงินกู้ / คณะกรรมการ ระบบการชำ�ระเงินกู้แบบอัตรา
บริหาร
ก้าวหน้า
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มความรัดกุมในการให้สินเชื่อแก่สมาชิก

1. โครงการเพิ่มทางเลือกในการชำ�ระเงินกู้

โครงการต่อเนือ่ ง

โครงการต่อเนือ่ ง

โครงการต่อเนือ่ ง

กลยุทธ์ที่ 1 รณรงค์ให้สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า 300,000 บาท ออมในรูปทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบำ�นาญให้ตนเองเมื่อเกษียณอายุ
1. โครงการ “ออมหุ้น มีวินัย ได้บำ�นาญ”
คณะกรรมการบริหาร / ฝ่ายการเงิน จำ�นวนของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่
100 คน
โครงการต่อเนือ่ ง
และการลงทุน
เข้าร่วมโครงการ (เงินเดือนไม่เกิน
22,000 บาท และมีหนุ้ ไม่ถงึ 300,000
บาท)
วัตถุประสงค์ที่ 2 ให้สมาชิกได้รับสินเชื่อโดยสะดวกรวดเร็ว มีประโยชน์และสามารถชำ�ระคืนได้ตามกำ�หนด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบำ�นาญให้ตนเอง เป็นการพึ่งตนเองให้มากที่สุดตามหลัก

โครงการ

โครงตามแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี 2563

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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ผู้รับผิดชอบ

KPIs ของโครงการ
ร้อยละ 80 ของผู้
คาํ้ ประกันทีข่ อความ
ช่วยเหลือ

โครงการต่อเนือ่ ง
โครงการต่อเนือ่ ง

โครงการต่อเนือ่ ง

โครงการต่อเนือ่ ง

-

-

-

โครงการต่อเนือ่ ง

หมายเหตุ

-

-

เป้าหมาย 2563 งบประมาณ

วัตถุประสงค์ที่ 3 มีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณา คณะกรรมการบริหารการเงิน / หลักเกณฑ์การวิเคราะห์การให้สิน 1 หลักเกณฑ์
การให้สินเชื่อและการฝากเงินสหกรณ์ออม ฝ่ายการเงินและการลงทุน
เชื่อและการฝากเงินทั้งด้านปริมาณ
ทรัพย์อื่น
และด้านคุณภาพทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างผล
คณะกรรมการบริหารการเงิน / อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ตอบแทนจากการลงทุน
ฝ่ายการเงินและการลงทุน
4.00
วัตถุประสงค์ที่ 4 ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นโดยทั่วถึงและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสวัสดิการให้ครอบคลุมตามความจำ�เป็นของสมาชิกยิ่งขึ้น
1. โครงการปรับปรุงสวัสดิการแก่สมาชิกให้ คณะกรรมการการศึ ก ษาและ จำ�นวนสวัสดิการทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง อย่างน้อย 1 สวัสดิการ
เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาสัมพันธ์ / คณะกรรมการ
บริหาร / ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ที่ 5 บริการสมาชิกด้วยนํ้าใจ
กลยุทธ์ที่ 8 ให้บริการสมาชิกด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ และประทับใจ
1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้ คณะกรรมการบริหาร / ฝ่าย
จำ�นวนงานที่มีการลดขั้นตอนและ
2 งาน
บริการในงานที่สมาชิกมารับบริการจำ�นวน จัดการ
ลดระยะเวลาในการให้บริการ
มาก

กลยุทธ์ที่ 5 ให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่มีปัญหาการชำ�ระหนี้และผู้คํ้าประกันเงินกู้ที่เป็นหนี้เสีย (NPL)
1. โครงการการให้ความช่วยเหลือแก่ผคู้ าํ้ ประกัน คณะกรรมการเงินกู้ / คณะกรรมการ จำ�นวนผู้คํ้าประกันที่ได้รับความ
ที่รับชำ�ระหนี้แทนสมาชิก
บริหาร
ช่วยเหลือ

โครงการ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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ผู้รับผิดชอบ

KPIs ของโครงการ

เป้าหมาย 2563 งบประมาณ

หมายเหตุ

จำ�นวนสมาชิกที่ใช้ 250,000.00 ค่าพัฒนา
งานไม่นอ้ ยกว่า 300
Application
คน/เดือน

7. โครงการนำ� Big Data มาใช้เพื่อในการ
พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

-

งบประจำ�

จำ�นวนสมาชิกที่ใช้ 250,000.00 ค่าพัฒนา
งานไม่น้อยกว่า
Application
300 คน/เดือน

คณะกรรมการบริหาร / ฝ่ายจัดการ จำ�นวนผลิตภัณฑ์/บริการทีไ่ ด้รบั การ 1 ผลิตภัณฑ์/บริการ
พัฒนา

6. โครงการพัฒนาระบบบริการสวัสดิการให้แก่ คณะกรรมการบริหาร / ฝ่ายจัดการ การเริ่มดำ�เนินการให้บริการเบิก
สมาชิกผ่าน KUSCC Application
เงินสวัสดิการแก่สมาชิกผ่าน
Application บนสมาร์ทโฟน

5. โครงการพัฒนาระบบบริการยื่นคำ�ขอกู้และ คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ การเริ่มดำ�เนินการบริการสวัสดิการ จำ�นวนสมาชิกที่ใช้ 280,000.00 ค่าพัฒนา
การคำ�นวณสิทธ์กผู้ า่ น KUSCC Application เงินกู้ / ฝ่ายจัดการ
ให้แก่สมาชิกผ่าน Application งานไม่นอ้ ยกว่า 300
Application
บนสมาร์ทโฟน
คน/เดือน

4. โครงการพัฒนาระบบบริการกู้ฉุกเฉินผ่าน คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ การเริ่มดำ�เนินการกู้ฉุกเฉินผ่าน
KUSCC Application
เงินกู้ / ฝ่ายจัดการ
Application บนสมาร์ทโฟน

3. โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมการเงินภายใน คณะกรรมการบริหาร / ฝ่ายจัดการ การเริ่มดำ�เนินการธุรกรรมการเงิน จำ�นวนสมาชิกที่ใช้ 250,000.00 ค่าพัฒนา
สหกรณ์ผ่าน KUSCC Application
ภายในสหกรณ์ผ่าน Application งานไม่นอ้ ยกว่า 300
Application
บนสมาร์ทโฟน
คน/เดือน

2. โครงการพัฒนา KUSCC Application เพื่อ คณะกรรมการบริหาร / ฝ่ายจัดการ การเริ่มดำ�เนินการฝาก-ถอนเงิน จำ�นวนสมาชิกที่ใช้ 120,000.00 ค่าจัดกิจกรรม
การฝาก-ถอนเงินระหว่างบัญชี COOP กับ
ระหว่างบัญชี COOP กับ SCB ผ่าน งานไม่นอ้ ยกว่า 500
เชิญชวนให้
SCB
Application บนสมาร์ทโฟน
คน/เดือน
สมาชิกมาใช้
งาน

โครงการ
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6. โครงการสหกรณ์สีขาว

1. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกและสมาชิก
สมทบ
2. การจัดการกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
สมาชิกอย่างเป็นระบบและนำ�ไปใช้ในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
3. โครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณให้มี
ประสิทธิภาพ
4. โครงการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้ประสานงานของสหกรณ์

150 คน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร/หัวหน้าฝ่าย
ทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริหาร/เจ้าหน้าที่
ทุกคน
คณะกรรมการบริหาร

โปรแกรมระบบงานสารบรรณ 1 โปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์
จำ�นวนความเสี่ยงที่พบขณะปฏิบัติ 5 เหตุการณ์/ฝ่าย
งานจริง
จัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการ
2 แห่ง
ปฏิบตั งิ านให้พอเพียงกับการให้บริการ
สมาชิก
งานที่ผ่านการประเมินของ กรม ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่
ส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กำ�หนด

หมายเหตุ

งบประจำ�

-

โครงการต่อเนือ่ ง

งบประจำ�

-

-

งบประจำ�

งบประจำ�

-

งบประจำ�

-

100,000.00 โครงการต่อเนือ่ ง

เป้าหมาย 2563 งบประมาณ

คณะกรรมการบริหาร / ฝ่ายจัดการ ฐานข้อมูลสมาชิกและสมาชิกสมทบ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ที่ปรับปรุงแล้ว
ร้อยละ 95
คณะกรรมการบริหาร /คณะกรรมการ ผลิตภัณฑ์/บริการทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง 1 ผลิตภัณฑ์/บริการ
การศึกษาฯ/ ฝ่ายจัดการ

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
KPIs ของโครงการ
วัตถุประสงค์ที่ 6 พัฒนาความรอบรู้ทุกด้านให้แก่สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 9 ให้ความรู้และการศึกษาอบรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออม/ คณะกรรมการการศึ ก ษาและ จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
การเงิน/การลงทุน
ประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ที่ 7 ให้มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
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ผู้รับผิดชอบ

KPIs ของโครงการ
1 แผน
ทุกงาน

1. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบการเงินและ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี/
ระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริหาร / ฝ่าย
จัดการ
2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทนั สมัยง่ายต่อการ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี /
ใช้งาน
คณะกรรมการบริหาร / คณะ
กรรมการการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายจัดการ
3. โครงการพัฒนา Line Chat BOT สำ�หรับ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี /
บริการสมาชิกแบบออนไลน์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 โปรแกรม

1 โปรแกรม

1 โปรแกรม

โปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ด้าน
ระบบการเงินและระบบบัญชี
ซอฟแวร์พร้อมทั้ง Source Code
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สหกรณ์

ซอฟแวร์ที่สามารถรองรับการใช้
งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ

งบประจำ�

โครงการต่อเนือ่ ง
โครงการต่อเนือ่ ง

หมายเหตุ

100,000.00 โครงการต่อเนือ่ ง

500,000.00 โครงการต่อเนือ่ ง

500,000.00 โครงการต่อเนือ่ ง

-

-

เป้าหมาย 2563 งบประมาณ

1. โครงการอบรมเฉพาะด้านสำ�หรับกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
จำ�นวนกรรมการดำ�เนินการที่ผ่าน อย่างน้อย 10 คน
ดำ�เนินการ
การอบรม
วัตถุประสงค์ที่ 8 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพึ่งตนเองให้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการสมาชิกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1. โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
คณะกรรมการบริหาร / ฝ่ายจัดการ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำ�งานและจัด คณะกรรมการบริหาร / ฝ่ายจัดการ คู่มือการปฏิบัติงาน
ทำ�คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และจรรยาบรรณในการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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ผู้รับผิดชอบ

KPIs ของโครงการ

เป้าหมาย 2563 งบประมาณ

หมายเหตุ

จำ�นวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน

2. โครงการสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์แก่ คณะกรรมการบริหาร
ชุมชน

รวม

จำ�นวนโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน

คณะกรรมการบริหาร

1. โครงการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
และโรงเรียนที่ขาดแคลน

1 ชุมชน

2 โรงเรียน

2,650,000.00

-

-

ใช้งบจากทุน
สาธารณประโยชน์
400,000 บาท
ใช้งบจากทุน
สาธารณประโยชน์
300,000 บาท

1. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน
100,000.00 โครงการต่อเนือ่ ง
เกษตรกรที่ประสบความสำ�เร็จโดยใช้หลัก คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการศึกษาดูงานชุมชนที่มีวิถีชีวิตตาม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน
150,000.00 โครงการต่อเนือ่ ง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
คุณภาพชีวิต
3. โครงการศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1 ศูนย์
50,000.00
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ที่ 10 ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ที่ 9 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมกิจกรรมสู่วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

การเลือกตั้ง ประจำ�ปี 2563
8.1 ประธานกรรมการ
8.2 คณะกรรมการดำ�เนินการ
8.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 43 วรรคที่ 2 การ
เลือกตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินการให้เลือกจากสมาชิกโดยวิธเี ลือกประธานกรรมการหนึง่ คนจากทีป่ ระชุม
ใหญ่...” และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2543 ข้อ 4 วรรค 2 “อนึ่ง ประธานกรรมการดำ�เนินการ 1 คน ให้
ที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิกที่เป็นผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่
รองอธิการบดี ขึ้นไป”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 62 จำ�นวน 1 คน
มติทปี่ ระชุม………………………………………………………………………….…………………………………………………
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 43 การเลือกตั้งและ
การดำ�รงตำ�แหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำ�เนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
เนื่องจากในปี 2563 มีกรรมการที่ยังอยู่ในวาระตามข้อบังคับข้อ 44 จำ�นวน 7 คนดังนี้
สายวิชาการ รายชื่อดังนี้
		 1. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
		 2. ผศ.ดร.รังสรรค์
ปิติปัญญา
		 3. นายสหัส
ภัทรฐิตินันท์
สายสนับสนุน รายชื่อดังนี้
		 1. นายนพดล
ระโยธี
		 2. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
		 3. นายพงศ์พันธ์
เหลืองวิไล
		 4. นางพูนทรัพย์
บุญรำ�พรรณ
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ดำ�เนินการสรรหา
ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
และ พ.ศ. 2555 แทนตำ�แหน่งที่ว่างลง 7 คน ได้แก่ สายวิชาการ 4 คน และสายสนับสนุน 3 คน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการสรรหา เรียงตามอักษร ดังนี้
สายวิชาการ
		 1. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์
ทัศนวัฒน์
		 2. ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
		 3. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
		 4. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
สายสนับสนุน
		 1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
		 2. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
		 3. นางสุวาพร
ชื่นอารมณ์
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ สมาชิกทัง้ 7 คน เป็นคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ชุดที่ 62
มติทปี่ ระชุม………………………………………………………………………………………..……………………………
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 58 ข้อ 59 และระเบียบ
ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จำ�นวน 3 คน อยู่ในตำ�แหน่ง
ได้คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี
จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้ ประกอบด้วยผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์ตาม
กลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
2. มีความรูท้ างด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้วชิ าชีพ
นั้นเกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน
3. มีความรู้ทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ดำ�เนินการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยวิธีการให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน 3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ
1 คน จากรายชื่อที่ประกาศให้เลือกทั้งหมด แล้วนำ�รายชื่อผู้ได้รับการเลือกที่ได้คะแนนมากที่สุด
ในแต่ละสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางธาริณี ประนิช
2. ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้วิชาชีพนั้น
เกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์
3. ด้านบริหารทัว่ ไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางสรัญญา โชติพฒ
ั น์
2563

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี
มติทปี่ ระชุม……………………………………………………………………………………………………………......
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
เรื่อง ผลการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2563
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2563 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 และการรับสมัคร
เข้ารับการสรรหาเป็นผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2563 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 และคณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้ดำ�เนินการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2563 ใน
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แล้วนั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด จึงขอประกาศผลการลงคะแนนสรรหา
คณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2563 เรียงตามหมายเลข ดังนี้
กรรมการ สายวิชาการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. ได้
หมายเลข 2 ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้
หมายเลข 3 ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ได้
หมายเลข 4 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ได้
หมายเลข 5 อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ได้
หมายเลข 6 นายสืบ ชัยยะ
สังกัดสำ�นักบริหารการศึกษา
ได้
หมายเลข 7 ผศ.ดร.ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ได้
หมายเลข 8 ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมพิ ฒั น์ ธนัชญาอิศม์เดช สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส. ได้
หมายเลข 9 ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ได้
หมายเลข 10 รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ได้
หมายเลข 11 ผศ.บุญรื่น ปานประสงค์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ได้
หมายเลข 12 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้
หมายเลข 13 น.ส.พัชนี ลีลาดี
สังกัดกองแผนงาน สำ�นักงานอธิการบดี ได้

2,629
2,001
2,675
2,305
1,124
1,292
955
758
1,232
523
682
1,264
585

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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กรรมการ สายสนับสนุน รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง สังกัดกองยานพาหนะฯ สำ�นักงานอธิการบดี ได้
หมายเลข 2 นายประเพลิน เกษมโอภาส สังกัดกองยานพาหนะฯ สำ�นักงานอธิการบดี ได้
หมายเลข 3 นายชูโชค ชูเจริญ
สังกัดสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน
ได้
หมายเลข 4 นายชาญชัย ไล้เลิศ
สังกัดสำ�นักทะเบียนและประมวลผล
ได้
หมายเลข 5 นายสุพจน์ ยุตติยงค์
สังกัดคณะวนศาสตร์
ได้
หมายเลข 6 นางสุวาพร ชื่นอารมณ์ สังกัดกองคลัง สำ�นักงานอธิการบดี
ได้
หมายเลข 7 นายวิเชียร มุสิกา
สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้
ผู้ตรวจสอบกิจการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
ด้านการเงิน การบัญชี
หมายเลข 1 นางธาริณี ประนิช
สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์
หมายเลข 2 นายมาโนช สุวรรณศิลป์ สังกัดสำ�นักการกีฬา
ได้
หมายเลข 3 รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้
หมายเลข 4 ผศ.กันต์ธกรณ์ เขาทอง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
ได้
ด้านการบริหารทั่วไป
หมายเลข 5 น.ส.พลอยณิศา ชูไกรพินิจ สังกัดสถานีวิจัยประมงศรีราชา
ได้
หมายเลข 6 นางสรัญญา โชติพัฒน์ สังกัดกองคลัง สำ�นักงานอธิการบดี
ได้
หมายเลข 7 รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้

2,927 คะแนน
1,550 คะแนน
1,500 คะแนน
2,891 คะแนน
1,593 คะแนน
2,253 คะแนน
773 คะแนน

3,967 คะแนน
2,221 คะแนน
1,560 คะแนน
922 คะแนน
971 คะแนน
2,239 คะแนน
1,203 คะแนน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
			 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

(ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม)
ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาฯ
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2563

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 และการรับสมัคร
เข้ารับการสรรหาเป็นผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2563 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 และคณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้ดำ�เนินการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2563 ใน
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้น
บัดนี้ ผลการสรรหาได้เสร็จสิน้ แล้ว โดยมีผไู้ ด้รบั คะแนนจากการสรรหาเพือ่ เสนอทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญประจำ�ปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2563 ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ จำ�นวน 4 คน
		 1. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
		 2. ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
		 3. ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
		 4. ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
กรรมการสายสนับสนุน จำ�นวน 3 คน
		 1. นายชาญชัย ไล้เลิศ
		 2. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
		 3. นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านละ 1 คน
		 ด้านการเงิน/การบัญชี
			 นางธาริณี ประนิช
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		 ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์
			 นายมาโนช สุวรรณศิลป์
		 ด้านการบริหารทั่วไป
			 นางสรัญญา โชติพัฒน์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
				

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

(ดร.ดำ�รงค์ ศรีพระราม)
ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาฯ
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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รายงานผลการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2563
สายวิชาการ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
โครงการพหุภาษา

ที่อื่น

ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
1,509 618 72 122 95
ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
1,071 521 55 90 77
ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
1,700 436 71 115 102
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
1,296 528 69 117 110
อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
709 180 47 57 29
นายสืบ ชัยยะ
1,006 126 30 43 31
ผศ.ดร.ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล
566 176 64 59 32
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช 219 454 21 28 8
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
840 186 50 74 23
รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
354 82 22 40 6
ผศ.บุญรื่น ปานประสงค์
550 36 11 19 5
ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
792 208 58 107 11
น.ส.พัชนี ลีลาดี
361 90 39 47 9
รวมทั้งสิ้น
10,973 3,641 609 918 538
(1) จำ�นวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 400 ใบ คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 6.90
(2) จำ�นวนบัตรเสีย
72 ใบ คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 1.24

59
39
89
41
13
18
7
7
16
10
53
6
10
368

154 2,629
148 2,001
162 2,675
144 2,305
89 1,124
38 1,292
51
955
21
758
43 1,232
9
523
8
682
82 1,264
29
585
978 18,025

ชื่อ - สกุล
บางเขน

หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วิทยาเขตศรีราชา

ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ

วิทยาเขตฯ สกลนคร

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

คะแนนรวม
รวมทัง้ สิน้
(คะแนน)
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รายงานผลการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2563
สายสนับสนุน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

1
2
3
4
5
6
7

รวมทั้งสิ้น
(คะแนน)
ที่อื่น

โครงการพหุภาษา

ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ

วิทยาเขตฯสกลนคร

วิทยาเขตศรีราชา

ชื่อ - สกุล
บางเขน

หมายเลข

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

คะแนนรวม

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
1,954 504 103 105 77 68 116 2,927
นายประเพลิน เกษมโอภาส 1,236 162 23 28 26 20 55 1,550
นายชูโชค ชูเจริญ
681 599 50 66 37 34 33 1,500
นายชาญชัย ไล้เลิศ
1,647 644 110 154 108 59 169 2,891
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
997 253 79 59 54 16 135 1,593
นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
1,418 396 78 80 69 48 164 2,253
นายวิเชียร มุสิกา
352 126 23 221 10 18 23
773
รวมทั้งสิ้น
8,285 2,684 466 713 381 263 695 13,487
(1) จำ�นวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 236 ใบ คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 4.07
(2) จำ�นวนบัตรเสีย
140 ใบ คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 2.41
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ด้านการเงิน การบัญชี
1 นางธาริณี ประนิช
2,348 796 124 266 116
93
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์
2 นายมาโนช สุวรรณศิลป์
1,480 336
94
79
66
42
3 รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
893 410
51
87
34
48
4 ผศ.กันต์ธกรณ์ เขาทอง
469 260
14
63
19
9
ด้านการบริหารทั่วไป
5 น.ส.พลอยณิศา ชูไกรพินิจ
499 163 105
54
34
11
6 นางสรัญญา โชติพัฒน์
1,439 435
66 106
66
46
7 รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ
774 250
17
61
19
30
รวมทั้งสิ้น
7,902 2,650 471 716 354 279
(1) จำ�นวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 301 ใบ คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 5.19
(2) จำ�นวนบัตรเสีย
100 ใบ คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 1.72
(3) จำ�นวนบัตรดีบางส่วน
1,798 ใบ คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ 31.00

รวมทัง้ สิน้
(คะแนน)
ที่อื่น

โครงการพหุภาษา

ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ

วิทยาเขตฯ สกลนคร

วิทยาเขตศรีราชา

ชื่อ - สกุล
บางเขน

หมายเลข

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

รายงานผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2563
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
คะแนนรวม

224

3,967

124
37
88

2,221
1,560
922

105
971
81 2,239
52 1,203
711 13,083
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พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2563

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2563
ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำ�หนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนดำ�เนินการเกินกว่า
200 ล้านบาท สามารถจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนทำ�การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ได้ โดยอยู่ภายใต้
การกำ�กับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพือ่ ประโยชน์ของสหกรณ์ทจี่ ะทราบผลการดำ�เนินงาน และ
ฐานะทางการเงินโดยรวดเร็ว นั้น
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 42 (7) กำ�หนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 มีมติคัดเลือก นางสาว
สุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้ชำ�นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2562 และ
กำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นเงิน 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
สำ�หรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2563 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 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 22/2562 วันที่ 13 ธันวาคม
2562 ได้ตรวจสอบเงือ่ นไข ตามข้อกำ�หนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทัง้ ได้พจิ ารณาถึงระยะเวลา
การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี จำ�นวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ประสบการณ์การทำ�งาน ตลอดจนกำ�หนด
การตรวจสอบบัญชีจนสามารถรับรองงบการเงินได้ตรงตามกำ�หนดเวลา และสามารถประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2563 หรือระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้ว มีมติเลือก นางสาวสุภางค์
เวสารัชอารียก์ ลุ ผูช้ �ำ นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2563 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จำ�นวน 140,000.00 บาท (หนึง่ แสน
สี่หมื่นบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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พิจารณากำ�หนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน
ประจำ�ปี 2563

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน
ประจ�ำปี 2563
การกู้ยืมเงินหรือคํ้าประกัน ตามข้อบังคับข้อ 30 วงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่
อาจกำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันสำ�หรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำ�เป็นและสมควรแก่การดำ�เนินงาน
วงเงินซึง่ กำ�หนดดังว่านีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้ก�ำ หนด
หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันสำ�หรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงิน
กู้ยืมหรือคํ้าประกันสำ�หรับปีก่อนไปพลาง
ในปี 2562 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่กำ�หนดวงเงินกู้ยืมจำ�นวน 9,500 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจและ
รักษาสภาพคล่องในการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปี 2563 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2563 ได้พิจารณาวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด อาจ
กูย้ มื หรือคาํ้ ประกัน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 กำ�หนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปสำ�หรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยพิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว
รวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ และกำ�หนด
ค่าสัมประสิทธิใ์ นการคำ�นวณวงเงินกูย้ มื ของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินกูย้ มื ของ
สหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น รวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น จำ�นวน 8,829.81 ล้านบาท
และทุนสำ�รอง จำ�นวน 1,538.18 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำ�นวน 10,367.99 ล้านบาท ดังนั้นวงเงินซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกันได้ตามระเบียบนายทะเบียนฯ คือ วงเงินไม่เกิน 15,551.99 ล้านบาท
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมพิจารณา กำ�หนดวงเงินซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำ�กัด อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2563 เป็นจำ�นวน 9,500 ล้านบาท เท่ากับปี 2562 เนื่องจาก
วงเงินเพียงพอต่อการดำ�เนินงาน
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มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………........
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

พิจารณาอนุมัติ
หลักการการนำ�เงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

พิจารณาอนุมัติหลักการการน�ำเงินไปฝากหรือลงทุน

ในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
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ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 10 (7) และ
มาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ข้อกำ�หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 มีข้อความสำ�คัญ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
		
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
		
(2) ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารเป็นผูร้ บั รอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตัว๋ สัญญาใช้เงินทีธ่ นาคาร
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 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จาก
บริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		
(6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
		
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในกำ�กับดูแลของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์ และต้อง
ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำ�เนินการได้
ฯลฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีทุนสำ�รอง
จำ�นวน 1,538.18 ล้านบาท
ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดำ�เนินการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด นำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3
(7) ได้
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 เพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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�นวน
ปี จำสมาชิ
อื่น เงินลงทุน
ทุนสะสมตามข้อ สินทรัพย์รวม
เงินรับฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินให้สกูหกรณ์
กำ�ไรสุทธิ
พ.ศ. (คน)ก ทุนเรือนหุ้น
้ยืม
(มูลค่ายุติธรรม) เงินทุนสำ�รอง
บังคับ
2530 3,943
78,615,880 164,977,423.02
198,558,915.17 9,756,000.00 51,067,000.00 8,046,742.91 3,489,218.45 276,038,396.02 14,306,663.98
2531 4,068
97,265,930 162,503,219.38
262,783,489.28
20,078,000.00 9,480,270.64 4,255,766.82 298,277,650.04 17,336,608.19
2532 4,147 117,984,020 174,984,020.05 8,455,000.00 304,455,384.10
21,756,430.66 11,635,211.52 5,695,565.34 344,526,317.33 17,751,589.23
2533 4,232 140,436,800 196,060,001.46 18,699,000.00 367,490,971.13 10,900,000.00 13,061,230.54 13,413,920.76 6,511,947.87 407,530,317.76 23,527,262.71
2534 4,358 165,241,820 259,663,360.39 45,675,000.00 437,340,691.01 32,000,000.00 45,140,000.00 15,771,403.41 7,594,684.61 538,380,140.72 26,645,575.11
2535 4,517 215,585,980 431,080,965.93 14,188,000.00 644,140,027.46 47,245,000.00 25,215,000.00 18,441,290.04 7,797,119.55 741,568,340.90 37,998,459.30
2536 4,674 299,356,590 786,152,784.57 7,937,000.00 765,270,626.37 140,367,000.00 169,415,000.00 22,260,146.29 8,409,940.55 1,187,070,301.04 49,199,158.93
2537 4,811 384,482,000 1,046,462,544.43 92,000.00 849,283,905.55 434,875,000.00 189,415,000.00 27,204,661.76 9,343,798.65 1,541,009,386.40 59,897,661.79
2538 4,911 453,027,840 1,313,731,732.70
1,024,280,005.48 608,205,000.00 205,388,181.47 33,309,428.65 9,872,082.68 1,906,289,115.38 77,384,236.41
2539 5,093 530,784,050 2,063,583,721.49
1,171,055,454.79 1,016,125,000.00 509,747,879.76 41,199,800.63 11,560,533.11 2,766,014,161.34 100,065,994.44
2540 5,244 630,788,110 2,663,650,579.35
1,345,755,736.04 1,373,430,000.00 387,233,671.51 53,212,271.16 17,462,895.68 3,508,959,453.29 124,313,724.80
2541 5,309 701,539,930 4,000,276,653.18
1,414,458,637.39 2,126,990,000.00 547,233,671.51 69,958,747.69 22,820,105.93 4,961,269,975.31 145,628,048.93
2542 5,329 878,302,610 4,529,083,156.61
1,415,485,168.44 2,099,782,560.00 1,076,018,671.51 97,443,012.56 30,718,036.18 5,746,281,583.79 156,101,570.60
2543 5,369 1,144,546,510 5,117,114,813.32
1,507,437,090.51 1,780,315,500.00 1,831,907,835.89 124,295,327.43 42,240,297.78 6,688,230,942.63 127,491,493.79
2544 5,425 1,274,404,460 5,468,353,369.15 7,000,000.00 1,497,206,449.29 1,989,744,500.00 2,360,416,104.23 145,047,025.63 43,009,424.67 7,133,260,353.48 151,493,815.90

ผลการด�ำเนินงานในรอบ 61 ปี (ปี 2530 - ปี 2562)
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

�นวน
ปี จำสมาชิ
พ.ศ. (คน)ก
2545 5,488
2546 5,607
2547 5,711
2548 5,793
2549 5,912
2550 6,171
2551 6,539
2552 6,985
2553 7,756
2554 8,230
2555 8,855
2556 9,409
2557 10,008
2558 10,372
2559 10,527
2560 10,744
2561 10,915
2562 11,071

เงินรับฝาก

5,481,847,739.51
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
28,035,535,930.13

ทุนเรือนหุ้น

1,413,855,160
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
8,829,807,910.00

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

1,566,407,762.96
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
6,622,998,228.64

1,883,939,775.00
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
9,106,590,000.00

2,838,024,360.00
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
16,591,999,582.42

อื่น เงินลงทุน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินให้สกูหกรณ์
้ยืม
(มูลค่ายุติธรรม)
172,297,345.08
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
1,538,180,442.90

40,982,324.42
48,712,165.24
54,827,429.19
68,693,022.69
85,690,870.18
89,948,712.48
95,669,168.89
97,396,085.77
98,182,392.11
126,198,293.81
178,108,653.82
260,792,147.93
332,048,409.93
388,153,198.93
410,287,789.43
421,432,617.77
478,016,339.97
531,243,733.97

7,340,284,421.26
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
40,964,404,905.55

อ สินทรัพย์รวม
เงินทุนสำ�รอง ทุนสะสมตามข้
บังคับ
185,035,576.65
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
662,042,852.96
701,387,595.15
918,909,539.78
950,422,953.22
973,235,153.89

กำ�ไรสุทธิ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

รายละเอียดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
ตั้งแต่ปี 2545 - ปัจจุบัน
ปี
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
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อัตราเงินปันผล (%)
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
6.50

เงินเฉลี่ยคืน (%)
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
37.00

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โฆษณา

โฆษณา

โฆษณา

โฆษณา

โฆษณา

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

Disruptive Technology:
อะไร? และ อย่างไร?
โดย...รังสรรค์ ปิติปัญญา

เกริ่นกันก่อน
ในระยะหลังๆ มีการพูดถึงคำ�ว่า “Disruptive Technology”
กันเยอะมาก โดยมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกหรือ
พลิกโลก จากทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ไปสูโ่ ลกแบบใหม่ทตี่ า่ งจากเดิมอย่าง
สิ้นเชิง และ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ จะมีผลกระทบต่อ
คนและองค์กรอย่างรุนแรงทั้งในเชิงบวกและลบ ใครหรือองค์กรใด
ทีส่ ามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงได้จะพบกับ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ในทางตรงกันข้ามจะถูกทำ�ลาย
และไม่สามารถยืนหยัดอยู่ต่อไปได้ ... มุมมองข้างต้นเป็นมุมมองที่
ถูกต้องหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องมาหาคำ�ตอบกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของเรื่องนี้จึงได้จัดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 60 ปี เรื่อง “Disruptive Technology (เทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก): ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย” เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมี
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาส รองอธิการบดีฝา่ ยสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ (รองหัวหน้าภาควิชา
สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) นาย
สุธีรพันธุ์ สักรวัตร (ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดการตลาด
1
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)) และ ดร.ขนิฏฐา
กาญจนรังสีนนท์ (ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำ�กัด)
เป็นวิทยากร
ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาด้วย และ
เห็นว่ามีบางประเด็นทีอ่ าจเป็นประโยชน์กบั วงการ
สหกรณ์บ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Disruptive Technology และผล
กระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสังคมไทย จึงขอนำ�มาเล่า
ให้ฟังครับ
Disruptive Technology (DT) คืออะไร?
ในช่วงชีวติ ทีผ่ า่ นมาผมได้เผชิญการปฏิวตั ิ
ทางด้านเทคโนโลยีหลายเรื่อง ที่สำ�คัญได้แก่การ
ปฏิวัติเขียวซึ่งเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ทางด้าน
การเกษตร และครัง้ หลังสุดคือการปฏิวตั ทิ นี่ �ำ เอา
ระบบหรือเทคโนโลยี Digital เข้ามาแทนทีร่ ะบบ
Analog ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเปลีย่ นโลกครัง้ ใหญ่ (Disruption) อย่างไร
ก็ตามความเข้าใจหรือมุมมองในเรือ่ งนีอ้ าจมีความ

แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ซึง่
ผศ.ดร.ภุชงค์ ได้อธิบายว่าเพิม่ เติมว่า DT ทีห่ ลาย
คนมองว่าเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนั้น คือ
เทคโนโลยีทเี่ ข้ามาทำ�ให้สงั คมเกิดการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรง เทคโนโลยีนี้ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยเรือ่ งหลักๆ อย่างน้อย 4 เรือ่ ง ได้แก่
AI, Big Data, Connectivity/Cloud Computing,
และ Devices
AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็น ศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงหนึ่ง เป็น
ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่ง
จะส่งผลทำ�ให้คนสามารถสือ่ สารกับสิง่ ของเครือ่ ง
ใช้ได้
Big Data คือ การที่โลกมีขีดความ
สามารถในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ผา่ น Sensor,
Social network แล้วนำ�ข้อมูลนั้นมาใช้ในการ
ทำ�นายอนาคตและตัดสินใจสร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ ทั้งนี้ต้องทำ�ให้ข้อมูลเป็น Single
Super Data ก่อนแล้วนำ�ไปวิเคราะห์เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป
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Connectivity/Cloud Computing ระบบ
Cloud เป็นระบบที่ไม่จำ�เป็นต้องมี Server ซึ่ง
สามารถใช้ประโยชน์ได้ในด้าน Storage, Computing,
Application, Entertainment และ Online
Marketing
Devices ทีใ่ ช้ในการเชือ่ มโยง ผ่านระบบ
5G โดยมี Block Chain เป็นระบบรักษาความ
ปลอดภัยทีไ่ ม่ตอ้ งการคนกลาง ไม่มขี อ้ จำ�กัดเรือ่ ง
ขอบเขตของประเทศ ทำ�ให้การค้าขายมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น
ทั้ง 4 เรื่องที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ ทำ�งาน
ร่วมกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นอยู่ในสังคมเพื่อ
เปลี่ยนแปลงโลกจากที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไปสู่
โลกใหม่ ที่ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ยังมอง
ไม่ออกว่าโลกใหม่จะเป็นอย่างไร คงต้องติดตาม
กันต่อไป
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Disruptive Technology มีผลกระทบอย่างไร?
ปัจจุบนั มีการพูดกันว่า ถ้าองค์กรไม่ปรับ
ตัวโดยนำ�เอา DT เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
อาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้เทคโนโลยี
ดังกล่าวจะเข้ามา Disrupt สังคม องค์กร คน จนเกิด
Eco System หรือ ระบบนิเวศน์ใหม่ คำ�ถาม
สำ�คัญสำ�หรับภาคส่วนต่างๆ ก็คือ เทคโนโลยี

ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ อย่างไร
และจะปรับตัว หรือปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้
อย่างไร จึงจะสามารถอยูร่ อดและเจริญเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องต่อไป ?
ในด้านเศรษฐกิจ อาจแบ่งมุมมองเรื่อง
ผลกระทบของ DT ออกเป็นด้าน “บวก” และ
“ลบ” ในด้านบวก มองว่าเทคโนโลยีนี้จะทำ�ให้
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจะ
ช่วยให้ภาคธุรกิจ (ในฐานะผู้ขาย) สามารถให้
บริการแก่ผู้ซื้อได้โดยไม่มีข้อจำ�กัดด้านเวลาและ
สถานที่ รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่าย
และเสียค่าใช้จ่ายตํ่า ทำ�ให้โอกาสในการขยาย
ธุรกิจมีมากขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปใน
ฐานะของผูบ้ ริโภคก็มโี อกาสเข้าถึงสินเชือ่ เพือ่ การ
บริโภคได้ง่ายขึ้น ซื้อของได้สะดวกขึ้น ในราคาที่
มีแนวโน้มตาํ่ ลงเมือ่ เทียบกับระบบเดิม การบริโภค
จึงมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ซึ่งจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ (ผู้ขาย)
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เพิม่ ขึน้ ทำ�ให้เศรษฐกิจมีโอกาสขยายตัวแบบก้าว
กระโดด
อย่างไรก็ตาม คนอีกจำ�นวนหนึ่งมอง
เทคโนโลยีนใี้ นเชิงลบ มีความหวัน่ ไหว หวาดกลัว
โดยมองว่าในระยะแรกเทคโนโลยีเหล่านี้อาจดู
เหมือนมีผลเชิงบวกดังได้กล่าวมาแล้ว แต่จะมีผล
เชิงลบเกิดขึน้ ในระยะต่อๆ ไป เนือ่ งจากจะมีธรุ กิจ
จำ�นวนมากที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เหล่านี้ได้ทัน ต้องเลิกกิจการ หรือลดขนาดของ
ธุรกิจลงโดยปิดกิจการบางส่วน ทำ�ให้มีแรงงาน
จำ�นวนมากตกงาน ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินที่จับจ่าย
ซือ้ สินค้าต่างๆ ผลทีต่ ามมาก็คอื สินค้าและบริการ
ที่ผลิตออกมา (ไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีใหม่หรือ
เทคโนโลยีเดิม) ขายไม่ได้ ทำ�ให้ธรุ กิจขยายกิจการ
ไม่ได้ หรืออาจถึงขัน้ ต้องเลิกกิจการลง และสุดท้าย
จะมีผลทำ�ให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม ยิ่ง
ไปกว่านัน้ การพัฒนาด้าน AI กำ�ลังทำ�ให้คนมีความ
สามารถลดลง ทำ�อะไรได้นอ้ ยลง และ ช่วยตนเอง
ไม่ได้เมื่อเกิดวิกฤต
ในด้านของสถาบันการเงิน ซึ่งมีหน้าที่
ในการระดมเงินฝาก ให้สนิ เชือ่ และบริการทางการ
เงินอื่นๆ ทั้งนี้ในระยะที่ผ่านมาสถาบันการเงิน
ได้รับการสบับสนุนในด้านกฏหมาย ทำ�ให้ได้รับ
ความเชือ่ มัน่ จากประชาชน ผูท้ มี่ เี งินเหลือก็จะนำ�
มาฝากไว้กับสถาบันการเงิน ผู้ที่มีเงินไม่เพียงพอ
ก็จะมากู้ยืมเพื่อไปลงทุนหรือทำ�กิจกรรมต่างๆ
สถาบันการเงินจึงมีบทบาทอย่างมากในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจ และถือว่าเป็นธุรกิจที่ให้ผล
ตอบแทนดี มีความมั่นคงสูง
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทก่ี ล่าวถึงข้างต้น
กำ�ลังเปลีย่ นแปลงไป เนือ่ งจากการปรากฏตัวของ

DT และการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายทีเ่ ปิดโอกาส
ให้ธุรกิจใหม่เข้ามาให้บริการแข่งขันกับสถาบัน
การเงินได้มากขึน้ ในด้านการระดมเงินฝากมีธรุ กิจ
อืน่ เข้ามากักเงินบางส่วนไว้ เช่นระบบบัตรเติมเงิน
ของบริษัทห้างร้านต่างๆ
ในด้านการให้สนิ เชือ่ ระบบการให้สนิ เชือ่
ในปัจจุบนั ทีม่ สี ถาบันการเงินเป็นศูนย์กลาง กำ�ลัง

ถูกท้าทายจากระบบการให้สินเชื่อแบบ Peer to
Peer Lending ที่ผู้มีเงินเหลือ (มีเงินให้กู้) และ
ผู้ขาดเงิน (ต้องการเงินกู้) สามารถติดต่อกู้ยืมกัน
โดยตรงไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ดำ�เนินการ
ได้แล้ว ดังนั้นประเด็นที่สถาบันการเงินเคยได้
เปรียบคู่แข่งเนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครอง กำ�ลัง
ลดความสำ�คัญลง และอาจหมดไปในอนาคต
ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ Cashless หรือ
ระบบไร้เงินสด ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนคาดกันว่าอีกไม่นานระบบนี้จะเข้า
มาแทนระบบเงินสด (ธนบัตร เหรียญ และเงิน
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แบบ อื่นๆ) ได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะไม่มีการผลิต
เงินสดออกมาใช้หมุนเวียนอีกต่อไป ทั้งนี้มีธุรกิจ
ประเภท Non-Bank จำ�นวนมากเข้ามาทำ�ธุรกิจ
แข่ ง ขั น กั บ สถาบั น ทางการเงิ น โดยพั ฒ นา
Application ทางการเงินต่างๆ เช่น e-Wallet
ที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย
ให้กับประชาชน
ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสถาบันการเงิน
กำ�ลังถูกลดบทบาทในการทำ�ธุรกิจลง โดยมี
องค์กรอืน่ ๆ ทีม่ เี ทคโนโลยีทางการเงินใหม่หรือที่
เรียกย่อๆ ว่า “ฟินเทค (Fin-Tech)” เข้ามาแข่งขัน
ทั้งนี้ Fin-Tech เป็นการนำ�เทคโนโลยี AI เข้ามา
ใช้ในการให้บริการทางด้านการเงิน เช่น การซื้อ
ขายหุน้ การให้กเู้ งิน เป็นต้น โดยสามารถให้บริการ
ลูกค้าได้รวดเร็วกว่าระบบเดิมที่ใช้อยู่ในสถาบัน
การเงิน และ ไม่มขี อ้ จำ�กัดด้านเวลา และ สถานที่
เทคโนโลยีนกี้ �ำ ลังสร้างผลกระทบเชิงบวกและลบ
อย่างรุนแรงต่อสถาบันการเงิน ทำ�ให้ตอ้ งเร่งปรับ
ตัวเพื่อความอยู่รอดต่อไป เช่น เปลี่ยนการให้
บริการจากเดิมเป็น e-Service มีผลให้ต้องปิด
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สาขา และ เลิกจ้างพนักงานจำ�นวนมาก รวมถึง
ตู้ ATM ทีเ่ คยเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการให้บริการ
เบิกถอนเงินก็กำ�ลังจะถูกปลดระวาง (เลิกใช้) ใน
อนาคตอันใกล้ ...
ส่งท้ายก่อนจาก
ที่กล่าวมาทั้งหมดทำ�ให้พอเข้าใจอย่าง
คร่าวๆ ว่า DT คืออะไร และมีผลต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวมอย่างไร ถึงตรงนี้คนในวงการสหกรณ์
ออมทรัพย์อาจมีคำ�ถามต่อไปว่าแล้ว “DT จะมี
ผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างไร และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ควรปรับตัวอย่างไรจึงจะอยู่
รอดและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ?”
ภาพที่เห็นในขณะนี้คือคนในสหกรณ์
ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและตระหนักถึง
ความสำ�คัญและผลกระทบของ DT ต่อขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มากนัก ถึงเวลาแล้วที่คนใน
ขบวนการและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายต้องหันมาทำ�ความ
เข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงจังและหาทางออกร่วมกัน
โดยเร่งด่วน... ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
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“ความโลภ” คือมารร้าย

ที่ทำ�ลายสหกรณ์ออมทรัพย์

ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา

ความโลภ หรือโลภะ คือ กิเลสกองแรกในบรรดากิเลส 3 กอง
คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ความโลภหรือความอยากได้ที่มักจะมีอยู่
ประจำ�ในอุปนิสยั สันดานของปุถชุ นคนทัว่ ไปทีย่ ากมากทีจ่ ะลบล้างออก
ไปได้ ทัง้ ทีร่ วู้ า่ ความโลภเป็นความชัว่ ร้ายมากทีเ่ ป็นต้นเหตุส�ำ คัญให้เกิด
ทุกข์และเกิดความเสียหายต่าง ๆ ตามมากับชีวิตปัจจุบันและอนาคต
ได้
เปรต คือ รูปลักษณ์ที่สมมุติขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกับคนที่มี
ความอยากได้และ “หิวโหย” อยู่ตลอดเวลา คือมากไปด้วยโลภะกิเลส
นั่นเอง
ความโลภ หรือความเป็นเปรตในแต่ละบุคคลจะมีระดับความ
มากน้อยแตกต่างกันไปตามระดับความโลภที่ฝังอยู่ตื้นลึกในจิตใจของ
แต่ละคนแตกต่างกันไปซึ่งจะสังเกตได้ไม่ง่ายนัก อย่างไรก็ตาม การ
แสดงออกหรือปรากฏออกมาของความโลภได้หรือไม่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับ
ตัวคุมที่สำ�คัญคือ หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและความเกรงกลัว
ต่อบาปทีม่ กั จะมีอยูใ่ นบุคคลทีม่ กั จะได้รบั การอบรมสัง่ สอนกันมา และ
มีความสำ�นึกดีอยู่ในจิตใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
คงจะไม่ตอ้ งอธิบายอะไรกันมากเกีย่ วกับความหมายของคำ�ว่า
โลภ เปรต และ หิริโอตตัปปะ เพราะทุกคนจะรู้กันแล้วอย่างแน่นอน
และพอจะมองตนเองได้ว่า...
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“เราโลภ” ใช่ไหม
“เราเป็นเปรต” ใช่ไหม
“เรามีหิริโอตตัปปะ” พอจะฆ่าความ
โลภ หรือฆ่าเปรตในตัวเราได้หรือไม่
แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือ มีไม่น้อยที่ให้การ
ยอมรับว่า “ความโลภ” หรือ “ความเป็นเปรต”
นั้นเป็นสิ่งที่ชอบธรรม ที่จะต้องมีอยู่เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิตไปเสียแล้ว พูดง่าย ๆ ก็คือ
ยึดมั่นในวลีร้ายที่ว่า “ด้าน ได้ อาย อด”
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสังคม สมาคม
หรือนิตบิ คุ คลทางธุรกิจด้านการเงิน คือองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ “เงิน” อันเป็นแก้วสารพัดนึก ที่
แทบทุกคนต้องการ ซึ่งทุก ๆ คนต่างก็มักจะมี
ความโลภอยากจะได้กันทั้งนั้น
ปัญหาจึงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้า
ไม่มีการบริหารจัดการความโลภ ให้อยู่ในระดับ
ตํ่าพอดี และมีความสมดุลกัน และต้องยึดมั่น
หรือ ไม่ลืมเลือนในความมีหิริโอตตัปปะ
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บุคคลในสังคมสหกรณ์ ประกอบด้วย
หลายฝ่ายที่เข้ามาร่วมเกี่ยวข้องกัน
1. บรรดามวลสมาชิกทั้งหลาย เมื่อ
พูดถึงสมาชิกจักต้องพูดในรูปกลุ่มบุคคล เป็น
จำ�นวนมากจึงจะสามารถสร้างหรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางร้ายอันเกิดจากความโลภได้
แต่แน่นอนการเริม่ ก่อหวอดความโลภอาจจะเริม่
จากสมาชิกจำ�นวนเพียงไม่กคี่ นก่อนแล้วลุกลาม
ไปเป็นมติส่วนใหญ่ได้ ที่อาจจะเรียกว่า “โลภ
ตามกัน”
		 มติบางอย่างจากที่ประชุมใหญ่ของ
บางสหกรณ์ทเี่ ริม่ จากความโลภของสมาชิกเพียง
ไม่กี่คนที่รวมตัวกันเห็นแก่ได้จนเกินเหตุ อัน
นำ�มาซึง่ ปัญหาตามมาในสหกรณ์ ถึงขนาดทำ�ให้
การเงินของสหกรณ์เสียหายยากต่อการแก้ไขและ
อาจถึงขนาด “ล่มจม” ได้ การควบคุมความโลภ
ของบรรดาสมาชิกจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะต้อง
ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับบรรดามวล
สมาชิกอยูต่ ลอดเวลาโดยไม่ประมาทจนเกิดความ
โลภอย่างรุนแรงตามกัน
		 การสร้างสัมมาทิฐิ และให้บรรดา
มวลสมาชิกรู้รักสหกรณ์และมุ่ง “ช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน” เพือ่ ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป อันจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งต่อสมาชิกรุ่นต่อ ๆ กันไป เท่าที่
ทราบ ๆ ความเสียหายของสหกรณ์ออมทรัพย์
ส่วนใหญ่ทปี่ รากฏมักจะเกิดจาก ความโลภของ
กรรมการและ/หรือเจ้าหน้าที่ แทบทั้งนั้นไม่ใช่
สมาชิกสักหน่อยใช่ไหม แต่กรรมการมาจาก
ไหนอย่างไรล่ะ สมาชิกใช่ไหมทีเ่ ลือกเขาเข้ามา
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ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ เขาเป็นคนไม่ซอื่ สัตย์มคี วามโลภเป็น
ที่ตั้งและมุ่งหวังเข้ามาเพื่อกอบโกยโดยมีการ
ลงทุนให้สนิ จ้างกันเข้ามา ก็ยงั จะเลือกเขามาอีก
		 ดีนะที่ สอ.มก. เรามีการควบคุมเรือ่ ง
การ “ซือ้ เสียง” และหรือการหาเสียงทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ทุกรูปแบบ แม้จะเคยมีบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ใน
อดีต การสะกัดผู้ที่มีความโลภสูงและมุ่งหวังผล
ประโยชน์จากการลงทุนซือ้ เสียงจึงมีการเข้มงวด
กวดขันไม่ให้ปรากฏ
		 แต่เข้ามาแล้วจะโลภมัย๊ ล่ะ อาจจะ
มีบ้างบางคนอาจจะมีท่าทีเพื่อผลประโยชน์บาง
อย่าง แต่การควบคุมโดยกรรมการส่วนใหญ่ที่
เป็น “นํา้ ดี” อย่าแข่งขันทำ�ให้ความโลภจึงเกิดขึน้
ได้ยาก
		 สมาชิก สอ.มก. เราได้รบั การสืบทอด
การพิจารณาเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ
อย่างรอบคอบดีพอควร แม้สมาชิกที่เสียสละ
เวลาและรู้หน้าที่มาเลือกตั้งนั้นส่วนใหญ่จะเป็น
สายสนับสนุน ซึง่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ส่วน

สายวิชาการหรืออาจารย์ผทู้ รงเกียรติทคี่ วรจะมี
วิจารณญาณดีกว่าแต่มาเลือกตั้งกันน้อยมาก
สรุปแล้วการขจัดหรือปรับลดความโลภใน
สหกรณ์จะต้องเริ่มจากสมาชิกเป็นสำ�คัญ
2. กรรมการดำ�เนินการ การทำ�งาน
ของกรรมการดำ�เนินการจะต้องทำ�งานเป็นทีม
ในรูป “คณะกรรมการ” กรรมการทุกคนจะมี
อำ�นาจหน้าที่เท่าเทียมกัน อำ�นาจที่แท้จริงจะ
ออกมาในรูป “มติคณะกรรมการ” คือต้องเป็น
เสียงส่วนใหญ่เกินครึ่ง หรือ 2 ใน 3 ของคณะ
กรรมการ แต่เพื่อความสะดวกในการทำ�งาน
คณะกรรมการอาจจะมอบอำ�นาจให้ประธาน
กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร (อำ�นวยการ) หรืออาจจะประธาน
คณะกรรมการย่อยอนุมตั หิ รือตัดสินใจดำ�เนินการ
บางอย่างไปก่อนได้ แต่มักจะไม่ใช่เรื่องสำ�คัญ
ใหญ่โตหรือเพียงเรื่องปกติประจำ�วันเท่านั้น
		 แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในบาง
สหกรณ์นนั้ กลับกลายเป็นว่า ประธานกรรมการ
จะมีอำ�นาจล้นฟ้าคือสั่งการหรือบริหารทั้งหมด
เลยก็วา่ ได้ อาจจะเป็นเพราะไม่รหู้ รือการสมยอม
ของกรรมการอื่น ๆ ก็เป็นได้ และที่ร้ายกว่านั้น
ก็คอื ในบางสหกรณ์ประธานกรรมการกับผูจ้ ดั การ
ร่วมมือกันบริหารจัดการสัง่ การทัง้ สหกรณ์เลยก็
มีอยู่ไม่น้อย
		 ความโลภหรือ “ความเป็นเปรต”
ของผูท้ มี่ อี �ำ นาจสัง่ การหรือชีน้ �ำ ในสหกรณ์จงึ เป็น
อันตรายอย่างยิ่ง ดังปรากฏมาแล้วในหลาย ๆ
สหกรณ์ทมี่ รี ะบบการบริหารจัดการและควบคุม
ไม่ละเอียดรอบคอบ ปล่อยปละละเลยหรืออาจ
จะเป็นเพราะรู้เห็นกันเป็นทีมก็มี
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		 ความร่วมมือกันเป็นเปรตทีเ่ กิดจาก
ความโลภของคณะกรรมการทัง้ ชุดและมีผจู้ ดั การ
และหรือเจ้าหน้าที่ร่วมกันด้วยก็เคยปรากฏให้
เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในสหกรณ์
มาแล้ว
		 ความเสียหายอันใหญ่หลวงมักจะ
เกิดจากความไว้เนือ้ เชือ่ ใจในท่านประธานกรรมการ
และหรือผู้จัดการที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานโดย
ไม่ได้คำ�นึงว่า อันปุถุชนคนธรรมดานั้นอาจจะ
เกิดความโลภเข้าครอบงำ�ได้เสมออาจจะโดยตัง้ ใจ
หรือมิตั้งใจก็ได้เมื่อเห็นช่องทางหรือโอกาสอัน
สะดวก จากการ “พัฒนาดัดแปลงวิธีการ” อัน
แยบยลแบบใหม่ขึ้นมาก็ได้ โดยคาดคิดไม่ถึง
ประกอบกับการปล่อยปละละเลยและขาดการ
ตรวจสอบอย่างมีระบบ
		 ความโลภของประธานกรรมการและ
คณะกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์ซึ่งเป็น
ผู้มีอำ�นาจสูงสุดในการบริหารจัดการสหกรณ์
จึงเป็นต้นเหตุและอันตรายที่สุดของสหกรณ์
ออมทรัพย์ ซึ่งอาจจะเป็นการกระทำ�ที่ฝังลึกอยู่
เป็นปกติวสิ ยั อยูแ่ ล้วในสหกรณ์กเ็ ป็นได้ จนถือว่า
เป็นประเพณีธรรมดา อันพึงได้ของประธาน
กรรมการและคณะกรรมการ ยากแก่การยกเลิก
แก้ไขก็มีอยู่บางสหกรณ์เช่นกัน
		 การได้รบั เลือกจากบรรดาสมาชิกให้
เข้ามาทำ�หน้าทีก่ รรมการโดยวิธกี ารประชาธิปไตย
อย่างบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมอย่างถูกต้องนัน้ ถือว่าเป็น
เกียรติอย่างยิง่ ทีก่ รรมการทุกคนพึงจะได้ภาคภูมิ
ใจ และลดละความโลภอันเกินควรกว่าทีจ่ ะพึงมี
พึงได้ตามกฎระเบียบ กติกา ทีว่ างไว้เท่านัน้ ก็นา่
จะเพียงพอแล้ว

		 ความเป็นเปรตของผูม้ อี �ำ นาจในบาง
สหกรณ์อาจจะเหมือนการเอื้ออำ�นวยช่วยเหลือ
สมาชิกก็มี เพราะมันไม่ได้เกิดในสหกรณ์โดยตรง
แต่เกิดควบคู่อยู่กับสหกรณ์ในลักษณะปล่อย
เงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกทีเ่ ดือดร้อนก่อนจนกว่าจะมา
กู้สหกรณ์ได้ ก็มีการทำ�กันมากในหลาย ๆ แห่ง
การกระทำ�ทีพ่ ฒั นาขึน้ มาใหม่ในรูปแบบ “ฌาปนกิจ
สงเคราะห์” แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่เพือ่ จัดการศพ
ของผูต้ าย กลับกลายเป็นการใช้คา้ํ ประกันหนีส้ นิ
เงินกู้สหกรณ์เป็นหลัก และที่น่าจะผิดหลักการ
ฌาปณกิจสงเคราะห์ คือ เพือ่ เป็นมรดกก้อนใหญ่
เป็นล้าน ๆ ให้กบั ผูร้ บั ผลประโยชน์ ถ้ามองดูโดย
ผิวเผินแล้วอาจจะดูเหมือน “กองบุญ” เพื่อล้าง
หนีแ้ ละสร้างความรํา่ รวยให้กบั ทายาท แต่เบือ้ งลึก
และเบื้องหลังกองผลนี้มี “เปรตแอบแฝง” อยู่
แค่ไหนอย่างไร ผูบ้ ริหารสหกรณ์ควรจะได้สอดส่อง
ให้ดีด้วยมิใช่เป็นการ “แบ่งปันผลประโยชน์”
ต่อเนือ่ งอย่างทัว่ ถึงและลงตัว แล้วสักวันหนึง่ เมือ่
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ความไม่ชอบมาพากลถูกเปิดเผยออกมาก็อาจ
จะเป็น “ศพช้าง” อยูเ่ คียงข้างสหกรณ์ออมทรัพย์
ก็ได้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้น่า
จะสอดส่องดูแลด้วย แม้อาจจะไม่ใช่ภายใน
สหกรณ์โดยตรงก็จริงอยูแ่ ต่มนั ก็เกีย่ วข้องใกล้ชดิ
กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ที่ถูกใช้เป็น
พืน้ ฐานการจ่ายเงินรายเดือนหรือรายปี เพือ่ ความ
โลภในการได้กู้เงินก้อนใหญ่ขึ้นและเมื่อเสียชีวติ
ก็ล้างหนี้ด้วยและเหลือให้ทายาทเป็นเศรษฐีได้
		 วงการนีน้ า่ จะมี “เปรต” อยูแ่ น่นอน
ไม่มากก็นอ้ ยแต่อาจจะเรียกว่า “เปรตบริสทุ ธิ”์
ก็ได้
3. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ความโลภ
ของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีจ่ ะไม่คอ่ ยปรากฏออก
มาในทางร้ายที่ใหญ่โตอะไรมากนักเว้นไว้แต่ใน
บางสหกรณ์ทผี่ จู้ ดั การ (เขีย้ วยาวมาก) จนสามารถ
ควบคุมกรรมการ และเจ้าหน้าที่ได้จริง ๆ หรือ
ไม่กเ็ ป็นเพราะกรรมการไม่มคี วามสามารถในการ
ควบคุมสอดส่องดูแลผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ได้
เป็นเพราะไม่ “ทันเกม” หรือปล่อยปละละเลย

การทำ�งานและที่ยิ่งกว่านั้นคือ ผู้จัดการและ/
หรือเจ้าหน้าที่ฉลาดที่จะล่อลวงในการร่วมหา
ผลประโยชน์กบั ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ได้ คือสามารถประสาน “ความโลภ” ได้อย่าง
ลงตัวของทั้งสองฝ่าย และถ้ายิ่งผู้จัดการที่แสน
ฉลาดสามารถรวมผูต้ รวจสอบกิจการเข้ามาร่วม
ด้วยได้ก็จะยิ่งทำ�ให้แผนการโกงกินในสหกรณ์
เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและยาวนานเลย
ทีเดียว
		 ความโลภที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
จากผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีก่ ารเงินหรือเงินกูอ้ าจ
จะไม่เกิดโดยตรงในสหกรณ์แต่จะเกิดจากการ
หาผลประโยชน์ควบคูไ่ ปกับสมาชิก จากการฝาก
เงินและกูเ้ งินได้ เรือ่ งละเอียดอ่อนเช่นนีต้ รวจสอบ
ยากเหมือนกันถ้าไม่สังเกตดูอย่างละเอียดและ
ขาดการร่วมมือจากสมาชิก
		 การทุจริตของผู้จัดการอาจจะไม่
พบเห็นบ่อยนักในสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่มักจะ
ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปในสหกรณ์ร้านค้าและ
สหกรณ์ภาคเกษตรอย่างแนบเนียนและเป็นเรือ่ ง
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ปกติธรรมดาไปแล้วก็ได้ โดยแท้จริงแล้วสหกรณ์
เป็นระบบเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่มุ่งช่วยเหลือ
ร่วมมือกันและถ้ามีสว่ นเหลือบ้างก็จะมีการจัดสรร
แบ่งปันกันอย่างเป็นธรรม เป็นระบบที่ตั้งขึ้นมา
เพือ่ ลดหรือขจัดความโลภนัน่ เอง แต่ไป ๆ มา ๆ
ในปัจจุบันนี้สหกรณ์ต่างพยายามจะเป็นธุรกิจ
เพื่อหวังกำ�ไรสูงสุดกันไปแล้ว และยังจะผงาดไป
เทียบชั้นแข่งขันกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อาชีพ โดยทีส่ หกรณ์นนั้ รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริม
โดยการยกเว้นภาษีให้อนั เป็นความได้เปรียบอย่าง
ยิ่ง และยังได้การช่วยเหลืออุ้มชูและหัก เงิน
เดือนให้ ณ ที่จ่ายจาก “องค์กรแม่” หรือหน่วย
งานต้นสังกัด เพราะถือว่าเป็น สวัสดิการ ของ
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หน่วยงานนัน้ ๆ ในกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์
		 เมื่อมีการแข่งขันกันเพื่อมุ่งหวังการ
ทำ�กำ�ไรให้ได้สูงที่สุด ความโลภ และ ความเสี่ยง
ต่าง ๆ ก็ตามมาอย่างแน่นอน ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
		 บทความนีก้ เ็ ป็นแค่การชักแม่นาํ้ หลาย
ๆ สายเข้ามาให้เห็นถึงความโลภ อันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องจะได้ระมัดระวัง
และไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะดังพุทธ
ภาษิตทีว่ า่ “ความประมาทคือหนทางแห่งความ
ตาย” เงินทองเป็นของยั่วยวนใจ มันชอบและ
พร้อมที่จะเข้าใครออกใครได้ตลอดเวลา
เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้....ยะถา
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ปิดเล่ม
สวัสดีสมาชิก สอ.มก. ที่เคารพทุกท่าน
หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปีของ สอ.มก. เป็นหนังสือที่เริ่มจัดทำ�เป็นรูปเล่ม
เป็นครั้งแรกเมื่อ 31 ปีมาแล้ว เมื่อผมเป็นประธานการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และ
คุณมาโนช สุวรรณศิลป์ เป็นเลขานุการกรรมการดำ�เนินการ และได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
มาโดยตลอด อันเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่สหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ ๆ โดยใช้บริการจากโรงพิมพ์
เดียวกันนีม้ าโดยตลอดเช่นกัน เพราะสามารถทำ�ให้ทนั เวลาอันรวดเร็วในการประชุมใหญ่
ได้ทุกปี
ในปีนไี้ ด้มกี ารปรับปรุงให้มคี ณะผูจ้ ดั ทำ�เพิม่ ขึน้ มาก โดยให้กรรมการดำ�เนินการ
แทบทุกคนร่วมกันประชุม ร่วมกันชี้แนะ จึงน่าจะออกมาได้ดีกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา แต่ที่
สำ�คัญที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ สอ.มก. เราที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ เช่น คุณสดใส ศรีเจริญสุข
ได้มคี วามชำ�นิช�ำ นาญและประสบการณ์ในเรือ่ งการทำ�หนังสือเป็นอย่างดีแล้ว ด้วยหนังสือ
เล่มนีจ้ งึ คงจะดีและใช้ประโยชน์ได้ไม่นอ้ ยหน้ากว่าปีทแี่ ล้วมาอย่างแน่นอน จึงขอให้ทา่ น
บรรดาสมาชิกโปรดได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ให้คุ้มค่าด้วยนะครับ
สุดท้ายนี้จึงใคร่ขอขอบพระคุณบรรดาผู้อุปการคุณในการลงพิมพ์โฆษณาเป็น
ประจำ�กันมาทุกๆ ปี ส่วนถ้าหากมีขอ้ ผิดพลาดใดๆ อยูบ่ า้ ง ก็โปรดได้ให้อภัยด้วยนะครับ
และยินดีน้อมรับในความผิดพลาดนั้นๆ
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
ประธานคณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานกิจการ ประจำ�ปี 2562
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อาศัยอำ�นาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ข้อ 48 (27) และด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ครั้งที่ 20/2562 เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จึงขอแต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2562 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. เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะทำ�งานและเลขานุการ
15. ผู้จัดการ				
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
16. หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะทำ�งานดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำ�เนินงาน
ในรอบปี งบประมาณ และจัดทำ�รายงานกิจการประจำ�ปีเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
			
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
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