รายงานกิจการประจ�าป 2563 สหกรณออมทรั
พยมหาวิ

 ทยาลัยเกษตรศาสตร  จ�ากัด

วิสวิัยสทััยศทัน์ศ(Vision)
น์ (Vision)

“เป็น“เป็สหกรณ์
นสหกรณ์
ออมทรั
ออมทรั
พย์พชั้นย์นำ��เลิ
ชั้นนำ��เลิ
ศลํศ้าสวั
ลํ้าสวั
สดิสการ�ดำ�เนิ
ดิการ�ดำ�เนิ
นงานโปร่
นงานโปร่
งใส�คู
งใส�คู
ใ่ จประชาคม�มก.”
ใ่ จประชาคม�มก.”
พันพัธกินจธกิ(Mission)
จ (Mission)

ส่งเสริส่มงการออม
เสริมการออม
พร้อมให้
พร้อสมให้
ินเชืส่อินส่เชืว่อนเหลื
ส่วนเหลื
อลงทุอนลงทุ
เจือนจุเจื
นสวั
อจุสนดิสวั
การสดิบริ
การการด้
บริกวารด้
ยนํ้าวใจยนํก้้าาใจวไกลเทคโนโลยี
ก้าวไกลเทคโนโลยี
จัดการมี
จัดการมี
ประสิปทระสิ
ธิภาพ
ทธิภความรู
าพ ความรู
้ทราบโดยทั
้ทราบโดยทั
่วถึง คํ่วาถึนึง งคํคุาณนึภาพชี
งคุณภาพชี
วิต พึวงิตพินพึิจงหลั
พินกิจเศรษฐกิ
หลักเศรษฐกิ
จพอเพี
จพอเพี
ยง เคียยงงคูเคี่เอืย้องคูอาทรสั
่เอื้ออาทรสั
งคม งคม

วัตถุวัปตระสงค์
ถุประสงค์
(Objectives)
(Objectives)
และกลยุ
และกลยุ
ทธ์ ท(Strategy)
ธ์ (Strategy)

และสนั
มและสนั
บสนุบนสนุ
ให้สนมาชิ
ให้สกมาชิ
มีวินกมีัยในการออมอย่
วินัยในการออมอย่
างต่อาเนื
งต่่อองเพื
เนื่อ่องเพื
สร้า่องบำ
สร้าานาญให้
งบำานาญให้
ตนเอง
ตนเอง
วัตถุปวัระสงค์
ตถุประสงค์
ที่ 1 ที่ 1ส่งเสริส่งมเสริ
เป็นการพึ
เป็นการพึ
่งตนเองให้
่งตนเองให้
มากทีม่สากที
ุดตามหลั
่สุดตามหลั
กเศรษฐกิ
กเศรษฐกิ
จพอเพี
จพอเพี
ยง ยง

รณรงค์
ให้สมาชิ
ให้สกมาชิ
ที่มีหกุ้นทีน้่มอีหยกว่
ุ้นน้อายกว่
300,000
า 300,000
บาท บาท
ออมในรู
ออมในรู
ปทุนเรืปทุอนนหุเรื้นอเพิ
นหุ่ม้นขึเพิ
้นอย่
่มขึา้นงต่อย่อาเนืงต่่อองเนื่อง
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท1ธ์ที่ 1รณรงค์
เพื่อสร้เพืา่องบํสร้าานาญให้
งบํานาญให้
ตนเองเมื
ตนเองเมื
่อเกษี่อยเกษี
ณอายุ
ยณอายุ
ให้สกมาชิ
ได้รกับได้สินรับเชืสิ่อนโดยสะดวก
เชื่อโดยสะดวก
รวดเร็รวดเร็
ว มีปวระโยชน์
มีประโยชน์
และสามารถชำ
และสามารถชำ
าระคืานระคื
ได้ตนามกำ
ได้ตาามกำ
หนดาหนด
วัตถุปวัระสงค์
ตถุประสงค์
ที่ 2 ที่ 2ให้สมาชิ

ตามหลั
ตามหลั
กเศรษฐกิ
กเศรษฐกิ
จพอเพี
จพอเพี
ยง ยง

บปรุงบระบบการปฏิ
ปรุงระบบการปฏิ
บัติงานด้
บัติงาานด้
นสินาเชืนสิ่อนให้เชืเกิ่อดให้ความสะดวก
เกิดความสะดวก
รวดเร็รวดเร็
ว ว
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท2ธ์ที่ 2การปรัการปรั
เพิ่มความรั
ดกุมในการให้
ดกุมในการให้
สินเชืส่อินแก่เชืส่อมาชิ
แก่สกมาชิก
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท3ธ์ที่ 3เพิ่มความรั
ควบคุ
ควบคุ
ม
การใช้
ม
การใช้
เ
งิ
น
กู
เ
้
ข
งิ
องสมาชิ
น
กู
้
ข
องสมาชิ
ก
ให้
เ
ป็
ก
น
ให้
ไปตามวั
เป็นไปตามวั
ตถุประสงค์
ตถุประสงค์
อย่างเคร่
อย่างงเคร่
ครัดงครั
กรณี
ด สกรณี
มาชิสกมาชิ
ได้รกับได้
การผ่
รับการผ่
อนผันอการให้
นผันการให้
กู้ กู้
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท4ธ์ที่ 4
ด้วยเหตุ
ด้วยเหตุ
จําเป็จนําเป็น
ให้
ค
วามช่
ให้
ค
วามช่
วยเหลืวยเหลื
อสมาชิ
อสมาชิ
กผู้กู้ทกี่มผูีป้กัญู้ที่มหาและผู
ีปัญหาและผู
้ค้ําประกั
้ค้ําประกั
นเงินนกู้ทเงิี่เนป็กูน้ทหนี
ี่เป็้เนสีหนี
ย (NPL)
้เสีย (NPL)
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท5ธ์ที่ 5
มีการลงทุ
นที่ให้นผทีลตอบแทนที
่ให้ผลตอบแทนที
่เหมาะสมและความเสี
่เหมาะสมและความเสี
่ยงที่ยอมรั
งที่ยบอมรั
ได้ บได้
วัตถุปวัระสงค์
ตถุประสงค์
ที่ 3 ที่ 3มีการลงทุ
่มช่องทางและประสิ
ทธิภาพการบริ
ทธิภาพการบริ
หารการเงิ
หารการเงิ
น น
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท6ธ์ที่ 6เพิ่มช่เพิองทางและประสิ
ให้สกมาชิ
ได้รกับได้สวัรับสดิสวัการเพิ
สดิการเพิ
่มขึ้น่มโดยทั
ขึ้นโดยทั
่วถึงและเป็
่วถึงและเป็
นธรรม
นธรรม
วัตถุปวัระสงค์
ตถุประสงค์
ที่ 4 ที่ 4ให้สมาชิ
พัฒนาสวั
สดิการให้
สดิกคารให้
รอบคลุ
ครอบคลุ
มตามความจํ
มตามความจํ
าเป็นาของสมาชิ
เป็นของสมาชิ
กยิ่งขึก้นยิ่งขึ้น
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท7ธ์ที่ 7พัฒนาสวั
บริการสมาชิ
กด้วยนำ
กด้้าวใจ
ยนำ้าใจ
วัตถุปวัระสงค์
ตถุประสงค์
ที่ 5 ที่ 5บริการสมาชิ
การสมาชิ
บริการสมาชิ
กด้วยความสะดวก
กด้วยความสะดวก
รวดเร็รวดเร็
ว ถูกวต้อถูงกถูต้กอใจ
ง ถูและประทั
กใจ และประทั
บใจ บใจ
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท8ธ์ที่ 8ให้บริให้
พัฒนาความรอบรู
้ทุกด้้ทานให้
ุกด้าแนให้
ก่สมาชิ
แก่สกมาชิก
วัตถุปวัระสงค์
ตถุประสงค์
ที่ 6 ที่ 6พัฒนาความรอบรู
ให้ความรู
้และการศึ
้และการศึ
กษาอบรมที
กษาอบรมที
่เป็นประโยชน์
่เป็นประโยชน์
แก่สมาชิ
แก่สกมาชิก
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท9ธ์ที่ 9ให้ความรู
มีการบริ
หารจัหดารจั
การและการปฏิ
ดการและการปฏิ
บัติงานที
บัติง่มานที
ีประสิ
่มีปทระสิ
ธิภทาพธิภาพ
วัตถุปวัระสงค์
ตถุประสงค์
ที่ 7 ที่ 7ให้มีกให้ารบริ
พัฒนาระบบงานของสหกรณ์
ให้มีปใระสิ
ห้มีปทระสิ
ธิภาพ
ทธิภาพ
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท10
ธ์ที่ 10พัฒนาระบบงานของสหกรณ์
พัฒกนาศั
ยภาพและประสิ
กยภาพและประสิ
ทธิภาพของเจ้
ทธิภาพของเจ้
าหน้าาทีหน้
่ในการปฏิ
าที่ในการปฏิ
บัติหน้บาัตทีิห่ น้าที่
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท11
ธ์ที่ 11พัฒนาศั
พัฒกนาศั
ยภาพ
กยภาพ
ประสิประสิ
ทธิภาพ
ทธิภและจรรยาบรรณในการบริ
าพ และจรรยาบรรณในการบริ
หารงานของคณะกรรมการดํ
หารงานของคณะกรรมการดํ
าเนินาการ
เนินการ
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท12
ธ์ที่ 12พัฒนาศั
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
โดยพึโดยพึ
่งตนเองให้
่งตนเองให้
มากทีม่สากที
ุดตามหลั
่สุดตามหลั
กเศรษฐกิ
กเศรษฐกิ
จพอเพี
จพอเพี
ยง ยง
วัตถุปวัระสงค์
ตถุประสงค์
ที่ 8 ที่ 8พัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสนั
สารสนเทศสนั
บสนุนบการให้
สนุนการให้
บริการสมาชิ
บริการสมาชิ
กและการปฏิ
กและการปฏิ
บตั งิ านของเจ้
บตั งิ านของเจ้
าหน้าาทีหน้
ใ่ ห้ามทีปี ใ่ ระสิ
ห้มปี ทระสิ
ธิภาพสู
ทธิภงาพสู
ขึน้ งขึน้
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท13
ธ์ที่ 13พัฒนาเทคโนโลยี
คุณมภาพชี
คุณภาพชี
วิตของสมาชิ
วิตของสมาชิ
ก ตามหลั
ก ตามหลั
กเศรษฐกิ
กเศรษฐกิ
จพอเพี
จพอเพี
ยง ยง
วัตถุปวัระสงค์
ตถุประสงค์
ที่ 9 ที่ 9ส่งเสริส่งมเสริ
มกิจกรรมสู
่วิถีชีว่วิติถตามหลั
ีชีวิตตามหลั
กเศรษฐกิ
กเศรษฐกิ
จพอเพี
จพอเพี
ยง ยง
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท14
ธ์ที่ 14ส่งเสริส่มงกิเสริจกรรมสู

ให้ความช่
วยเหลื
วยเหลื
อและสนั
อและสนั
บสนุบนสนุ
กิจกรรมที
นกิจกรรมที
่เป็นประโยชน์
่เป็นประโยชน์
ต่อสังตคม
่อสังคม
วัตถุปวัระสงค์
ตถุประสงค์
ที่ 10ที่ 10ให้ความช่
เสริมและสนั
บสนุนบกิสนุ
จกรรมเพื
นกิจกรรมเพื
่อช่วยเหลื
่อช่วยเหลื
อสังคมให้
อสังคมให้
มีการพั
มีกฒารพั
นาด้ฒานาด้
นเศรษฐกิ
านเศรษฐกิ
จ สังคม
จ สัและสิ
งคม และสิ
่งแวดล้่งแวดล้
อม อม
กลยุทกลยุ
ธ์ที่ท15
ธ์ที่ 15ส่งเสริส่มงและสนั
ตามหลั
ตามหลั
กเศรษฐกิ
กเศรษฐกิ
จพอเพี
จพอเพี
ยง ยง

“


...สิ่งที่สำ�คัญในก�รสร้�งคว�มเป็นปึกแผนของสหกรณ์
และกิจก�รสหกรณในประเทศไทยนี้ ก็คือ
คว�มเข้�ใจซึ่งกันและกัน คว�มเห็นอกเห็นใจ
 น
คว�ม...ที่เรียกว่�คว�มซื่อสัตย์ สุจริตกันตอกั

  �ซื่อสัตยสุ์ จริตในก�รปฏิบัติแตละคน
คือไมใชว่
แตว่ �ซื่อสัตย์สุจริตตอกั
 น
ถือว� สหกรณนี้เป็นชีวิตจิตใจของตน ถ้�สหกรณ์อยู่ดี
 คคลซึ่งเป็นสวนประกอบของสหกรณ

แตละบุ
ก็อยู่ดี...
พระราชดำารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

”

เนื่องในโอกาสที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นำาประธานสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นิคมทั่วประเทศ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐

“

่ ่นคงได้
ประเทศช�ติจะเป็นปึกแผนมั
ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่ เหล�่

พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้�ที่ของตน

”

พระราชดำารัส
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำารวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

ำ นการ
สารจากประธานที่่�ปรึกษาคณะกรรมการดาเนิ
สหกรณ์ออมที่รัพย์์มหาวิิที่ย์าลััย์เกษตรศาสตร์ จำากัด
เรียน สมาชิก สอ.มก.ที่เคารพทุกท่าน
กระผมในนามประธานทีป่ รึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด รูส้ กึ
เป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่สหกรณ์แห่งนี้ ได้รับความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ตามปณิธาน
ที่ตั้งไว้ว่าจะเป็น “สหกรณ์ชั้นนำ� เลิศลำ้�สวัสดิก�ร ดำ�เนินง�นโปร่งใส คูใ จประช�คม มก.”
ในปีที่ผ่านมา ทั่วโลกและประเทศไทยของเรา ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาด
ใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำาให้เศรษฐกิจทั่วโลกได้ตกตำ่าถึงขีดสุดอย่าง
ทีไ่ ม่เคยประสบมาก่อน การท่องเทีย่ ว ร้านค้า สายการบินต่างๆ ถูกยกเลิก และปิดกิจการลง ปัญหา
การเมือง การประท้วงก็เกิดขึ้นในแต่ละประเทศผู้คนขาดรายได้ในการยังชีพ รัฐบาลต้องยื่นมือ
เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในประเทศของตน เพื่อประคับประคองให้พ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้
อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราได้รับผลกระทบทางอ้อม
อยู่บ้าง แต่สมาชิกของเรามีรายได้ประจำาเดือนจากมหาวิทยาลัย จึงทำาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ยัง
เข้มแข็งและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี
สุดท้ายนี้ขออาราธนาอำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะ
พระบารมีอนั แผ่ไพศาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ ทุกท่าน ประสบความสำาเร็จ เจริญก้าวหน้า และมีความสุขตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการ

ำ นการ
สารจากประธานกรรมการดาเนิ
สหกรณ์ออมที่รัพย์์มหาวิิที่ย์าลััย์เกษตรศาสตร์ จำากัด
เรียน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ทุกท่าน

การดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด (สอ.มก.) ในรอบปี พ.ศ. 2563
ทีผ่ า่ นมา นับได้วา่ มีความยากลำาบากมากกว่าปีกอ่ นๆ ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
ซึ่งแพร่กระจายทั่วโลก สอ.มก. ของเราต้องปรับระบบในการทำางาน จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับสมาชิก
เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดหาอุปกรณ์ทางระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการทำางานที่บ้านของ
เจ้าหน้าที่ มีการพักชำาระหนี้เงินต้นให้กับสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้ การดำาเนินงาน
ดังกล่าวข้างต้นต้องใช้งบประมาณเป็นจำานวนมาก ทำาให้ต้องมีการปรับลดการใช้งบประมาณในส่วนที่ยัง
ไม่จำาเป็นรีบด่วนออกไปก่อน และลดรายจ่ายให้เหลือเท่าที่จำาเป็น
ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกได้มีการปรับลดลง และปรับรูปแบบการปฐมนิเทศ
สมาชิกใหม่ การสัมมนาสมาชิก พิธีมอบทุนเรียนดีก็ได้งดไปหลายรายการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐ
ในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID - 19
ในส่วนของกิจกรรมการลงทุนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพราะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก แต่
อย่างไรก็ตาม สอ.มก. ก็ได้ปรับแผนการลงทุนหลายอย่างและเป็นที่น่ายินดีว่าประสบผลสำาเร็จเป็นที่น่าพอใจ
แม้วา่ ผลการดำาเนินงานจะตำา่ กว่าปีทผ่ี า่ นมา แต่กย็ งั อยูใ่ นระดับทีด่ เี มือ่ เปรียบเทียบกับองค์กรธุรกิจหลายๆ แห่ง
การดำาเนินงานที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการดำาเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะที่ปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสมาชิกของ สอ.มก. ยังคงให้ความเชื่อมั่น
ต่อสหกรณ์ของเรา ทำาให้ สอ.มก. สามารถผ่านวิกฤตมาได้อย่างราบรื่น
กระผมในนามของประธานคณะกรรมการดำาเนินการ ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ทุกๆ ฝ่ายทีก่ ล่าวถึง ทีอ่ ยู่
เคียงข้าง สอ.มก. ของเรา และให้ความร่วมมือกับ สอ.มก. อย่างดียิ่ง ทำาให้ สอ.มก. ของเรามีสถานะทางการ
เงินทีม่ นั่ คง สามารถให้สวัสดิการและบริการทางการเงินแก่สมาชิกได้ตามปกติและต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต
สุดท้ายนี้กระผมขออวยพรให้สมาชิกของ สอ.มก. ทุกท่าน และครอบครัว จงมีความสุขความเจริญ
มีสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำาลังอยู่เคียงข้าง สอ.มก. ตลอดไป

(ดร.ดำารงค์ ศรีพระราม)
ประธานกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ที่่�ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

ศ.พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด

นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ

รศ. ประวิทย์ สุรนีรนาถ

คณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด
ชุดที่ 62 ประจ�าปี 2563

ดร. ดํารงค์ ศรีพระราม
ประธานกรรมการ

รศ. บพิธ จารุพันธุ์

ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิตปิ ญ
ั ญา นายนิพนธ์ ลิม
้ แหลมทอง

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

นายพงศ์พน
ั ธ์ เหลืองวิไล ผศ.ดร. ทวีวฒ
ั น์ ทัศนวัฒน์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

รองประธานกรรมการคนที่ 4

รองประธานกรรมการคนที่ 2

รองประธานกรรมการคนที่ 5

รองประธานกรรมการคนที่ 3

กรรมการและเลขานุการ

นายนพดล ระโยธี

กรรมการและผู้ช่ วยเลขานุการ

นางพูนทรัพย์ บุญรําพรรณ
กรรมการ

นายชาญชัย ไล้เลิศ ผศ.น.สพ.ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
กรรมการ

กรรมการ

ผศ. ภัคพร วงษ์สิงห์

นายวิเชียร ไล้เลิศ

นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางสุวาพร ชื่นอารมณ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

1.รศ. บพิธ จารุพันธุ์ ประธานกรรมการ
3
2
2.ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา 3.นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
4.ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา 5.นางพูนทรัพย์ บุญรําพรรณ
6.นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 7.ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

1 7

6

2 1

5
7 6

5

คณะกรรมการเงินกู้

1.ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์ ประธานกรรมการ
2.นายวิเชียร ไล้เลิศ 3.นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
4.นางพูนทรัพย์ บุญรําพรรณ 5.ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
6.นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 7.นายนพดล ระโยธี กรรมการและเลขานุการ

4

3

4

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

1.นางพูนทรัพย์ บุญรําพรรณ ประธานกรรมการ
2.นายนพดล ระโยธี 3.นายชาญชัย ไล้เลิศ
4.นางสุวาพร ชื่นอารมณ์ 5.ผศ.น.สพ.ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
6.นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 7.นายวิเชียร ไล้เลิศ กรรมการและเลขานุการ

4

3

2

1

6

5

6
1 7

5

7

คณะกรรมการบริหารการเงิน

1.ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ 3.นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
4.ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา 5.ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์ 6.รศ.บพิธ จารุพันธุ์
7.นายสหัส ภัทรฐิตินันท์ กรรมการและเลขานุการ

4

3

2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.ผศ.น.สพ.ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม ประธานกรรมการ
2.นายชาญชัย ไล้เลิศ 3.ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา
4.นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 5.ผศ.ดร. ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
6.รศ.บพิธ จารุพันธุ์ 7.นางสุวาพร ชื่นอารมณ์ กรรมการและเลขานุการ

4

3

2 1 7 6

5

คณะกรรมการสงเสริ
มและพัฒนาคุณภาพชีวิต
่

1.ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา ประธานกรรมการ
2.นายวิเชียร ไล้เลิศ 3.นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
4.นายสหัส ภัทรฐิตินันท์ 5.ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
6.นายนพดล ระโยธี 7. นายชาญชัย ไล้เลิศ กรรมการและเลขานุการ

4

3

2

1

7

6

5

ผู้ตรวิจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด
ประจ�าปี 2563
ด้านการเงิน-การบัญช่

นางธาริณี ประนิช
ด้านกฎหมาย์ธุรกิจ/กฎหมาย์สหกรณ์

ด้านการบริหารที่ั�วิไป

นายมาโนช สุวรรณศิลป

นางสรัญญา โชติพัฒน์

ผู้สอบบัญช่
ประจ�าปี 2563

น.ส.สุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล

เจ้าหน้าที่่�

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด
ประจ�าปี 2563

ผศ. วิมล รอดเพ็ชร
ผู้จัดการ

นางปิยธิดา แย้มเกษร

น.ส.อุราพร พิมพ์ทอง

นางจริยา อยู่ขวัญ

น.ส.สุชญา อรุณินทร์

รองผู้จัดการ

ผู้ช่ วยผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

ผู้ช่ วยผู้จัดการ

ฝ่ายสินเชื่อสมาชิก

นางเกศินี เทียมเมือง

นายธณเฉลิมพล เพ็งพินิจ

น.ส.ชวาลา บุญจันทร์

น.ส.ธมลวรรณ นาคสกุล

นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิภาพ

นายวัชรวิทย์ เหมะธุรินทร์

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อสมาชิก

ฝ่ายการเงินและการลงทุน

นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์

น.ส.อังกาบ แตงเอี่ยม

น.ส.พรชนัน สมบูรณ์สวัสดิ์

น.ส.วรพร ปั้นรัตน์

หัวหน้าฝ่ายการเงินและการลงทุน

นายสุรัตน์ ขุนทอง

น.ส.ณิชชา ไชยะกาล

นายปฐมพงศ์ ใจชวย
่

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

นายประสิทธิ์ จันทร์ศรีบุตร
ํ กงานวิทยาเขต
หัวหน้าสานั

น.ส.ธมนวรรณ แสงจันทร์

นางอรพรรณ โสภณธนะสิริ

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

นางธัญญา ศักดิ์กะทัศน์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิก

น.ส.วชิราพร ไชยพงศ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเพียงพร สนธิสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอารีย์ วอนเป้า

นายแสงจันทร์ ชัยธงรัตน์

น.ส.สุภาพร วงษ์สกุล

น.ส.ศศิภา เพชรกรรพุม

นายพรภิชัย ทะวงศ์

นายอรรถชัย แป้นพัฒน์

นายเหล็ง กลัดพรม

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

น.ส.สดใส ศรีเจริญสุข

น.ส.พรพิมล เสาะด้น

หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชี

น.ส.ขวัญฤทัย จิตรบํารุง

น.ส.ธัญญ์ศริน วราชุน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมัย เสริฐเจิม

นายตุลภัทร จัตุสุนทรกุล

ข้อมูลผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ผลการดาเนินงาน ปี 2530-2563
จานวนสมาชิก

เงินรับฝาก

ทุนเรือนหุน้

เงินให้กแู้ ก่สมาชิก

สินทรัพย์รวม

45,000

12,000

40,000

42,456.72
42,456.06
10,000

35,000

8,000

30,000

29,171.09
6,000
20,000

4,000

15,000

9,460.73
10,000
2,000
5,000

2562

2560

2558

2556

2554

2552

2550

2548

2546

2544

2542

2540

2538

2536

2534

2532

2530

0

6,727.72
0

ปี พ.ศ.

เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น และเงินให้สมาชิกกู้ เฉลี่ยต่อสมาชิก 1 คน
เงินรับฝาก

ทุนเรือนหุน้

เงินให้สมาชิกกู้

3.000

2.500

2.584

2.532

2.446

2.419

2.302

ล้านบาท

2.000
1.500
1.000

0.645 0.564

0.705

2559

2560

0.578

0.747

0.592

0.798

0.602

0.838

0.500
0.000

2561
ปี พ.ศ.

2562

2563

0.596

คน

ล้านบาท

25,000

แหล่งที่มาของทุนดาเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563

⚫

68.71%

⚫

22.28%

⚫
⚫
⚫

1.53%

2.15%

เงินรับฝาก
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสำรองและทุนสะสม
กำไรสุทธิประจำปี
อื่น ๆ
รวม

ล้านบาท
29,171.09
9,460.73
2,264.49
910.54
649.87
649.21
42,456.72
42,456.06

ร้อยละ
68.71
22.28
5.33
2.15
1.53
100.00

5.33%

แหล่งใช้ไปของทุนดาเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563

52.32%

⚫

0.03%

เงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น

⚫

0.80%

⚫

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
โครงการพิเศษ มก.
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)

9.27%

4.52%
17.21%

⚫
⚫
⚫

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
และสิทธิการใช้ประโยชน์ฯ

⚫

อื่น ๆ
รวม

15.85%

ล้านบาท
3,937.18

ร้อยละ
9.27

6,727.72
7,305.02
1,918.01
22,213.75
14.23

15.85
17.21
4.52
52.32
0.03

340.81
340.15
42,456.72
42,456.06

0.80
100.00

ล้านบาท
19.29
2,006.22
4,702.21
6,727.72

ร้อยละ
0.29
29.82
69.89
100.00

โครงสร้างเงินให้สมาชิกกู้ ณ 31 ธันวาคม 2563
69.89%
0.29%
⚫
⚫
⚫

29.82%

เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
รวม

โครงสร้างเงินให้สมาชิกกู้ ประเภทเคหะสงเคราะห์ ปี 2561-2563
ปี 2561
ไถ่ถอน…
ซือ้ ทีด่ นิ

36.66

53.02
52.03

24.93
19.47

สร้างบ้าน

50.36

ปี 2563

99.75
97.84

67.65

99.96

ซือ้ บ้านพร้อม…
ซือ้ ห้องชุด

ปี 2562

122.49

63.45

201.96

160.23

42.23

0

50

100

150

200

250

ล้านบาท

รายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ ปี 2559-2563

ล้านบาท

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

รายจ่าย

กาไรสุทธิ
1,837.32

1,810.80

1,705.80

1,722.38

1,440.66

741.06 699.60

786.89

2559

2560

918.90

860.38

2561

950.42

864.09

2562

973.24

811.84

910.54

2563

ปี พ.ศ.

โครงสร้างรายได้ ปี 2563
ดอกเบี้ยจากเงินฝาก,
170.16 ลบ., 9.88%

ดอกเบี้ยจาก
สหกรณ์อน่ื กู,้
366.69 ลบ.,
21.29%

โครงสร้างรายจ่าย ปี 2563
ผลตอบแทนการ
ลงทุน, 713.47 ลบ.,
41.42%

อืน่ ๆ, 101.11 ลบ.,
5.87%

ดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิก
กู,้ 370.95 ลบ., 21.54%

ดอกเบี้ยจากเงินรับฝาก,
693.45 ลบ., 85.42%

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื ,
21.32 ลบ.,
2.63%

ค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน,
97.07 ลบ.,
11.95%

ทุนสาธารณประโยชน์และการใช้ ปี 2559-2563

ล้านบาท

ทุนสาธารณประโยชน์
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-

8.72

7.07
2559

87.87

85.04

83.76

80.83

ใช้ไป

2560

81.78

8.22

7.86

7.18
2561

2562

2563

ปี พ.ศ.

ทุนสวัสดิการและการใช้ ปี 2559-2563

ล้านบาท

ทุนสวัสดิการ
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
-

ใช้ไป
343.28

314.61

302.52
256.84

245.04

2559

2560

66.76

59.91

57.24

52.32

47.19

2561

2562

2563

ปี พ.ศ.

ทุนสารองต่อสินทรัพย์รวม ปี 2559-2563
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

ร้อยละต่อสินทรัพย์รวม
3.75

3.98

3.26

3.18

3.32

1,110.07

1,187.02

1,368.16

1,538.18

1,690.22

2559

2560

2561

2562

2563

ปี พ.ศ.

4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

ร้อยละ

ล้านบาท

ทุนสารอง

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มโครงสร้
หาวิทายาลั
จํากัด
งองค์ยกเกษตรศาสตร์
ร

โครงสร้างองค์กร
ที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้สอบบัญชี

สานักงาน สอ.มก.

ฝ่ายการเงิน
และการลงทุน

สานักงาน
กาแพงแสน

ฝ่ายสมาชิก
สัมพันธ์

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายสินเชื่อ
สมาชิก

ฝ่ายทะเบียน
สมาชิก

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด
โครงสร้าางการบริ
งการบริหาร
โครงสร้
หาร
ที่ประชุมใหญ่

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหาร

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ
เงินกู้

คณะกรรมการอื่น*

ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายสินเชื่อ
สมาชิก

สานักงาน
กาแพงแสน

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ฝ่ายสมาชิก
สัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน
และการ
ลงทุน

ฝ่าย
ทะเบียน
สมาชิก

*คณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการที่แต่งตั้งแล้ว คือ คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สารบั
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รายงานกิจการประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
บทสรุปสำาหรับสมาชิก
ข้อมูลทั่วไป
รายการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
สมาชิก (คน)
11,290
11,071
สมาชิกสมทบ (คน)
2,632
2,549
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
9,461
8,830
ทุนสำารอง (ล้านบาท)
1,690
1,538
ทุนสะสมตามข้อบังคับ (ล้านบาท)
574
531
เงินรับฝาก (ล้านบาท)
29,171
28,035
เงินให้สมาชิกกู้ (ล้านบาท)
2,770
3,420
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
42,456
40,964
กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)
910.54
973.24
สมาชิก 19.16% มีหุ้นมากกว่า 1 ล้านบาท

เพิ่ม/ลด
219
83
631
152
43
1,136
(650)
1,492
(62.70)

ร้อยละ
1.98
3.26
7.15
9.88
8.10
4.05
(19.01)
3.64
(6.44)

จำาแนกข้อมูลตามวิทยาเขต
วิทยาเขต

เงินรับฝาก
(ล้านบาท)

บางเขน
กำาแพงแสน
ศรีราชา
สกลนคร
สมาชิกเกษียณ
รวม
สมาชิกสมทบ
ม.เกษตรศาสตร์
สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก
รวมทั้งสิ้น

1,442.33
778.08
118.33
32.01
11,904.26
14,275.01
4,152.73
10,703.85
39.51
29,171.09

ทุนเรือนหุ้น
ลูกหนี้เงินกู้
จำานวน
จำานวน
ล้านบาท
ล้านบาท
สมาชิก (คน)
สัญญา
3,700.00
5,983
3,531.00 6,005
925.00
1,807
1,144.00 1,834
238.41
479
389.95
472
171.26
483
475.62
618
4,425.72
2,538
1,095.86 1,396
9,460.73 11,290
6,636.56 10,325
2,146.88
1
7,305.02
34
49.11
84
9,460.73 11,290
16,137.57 10,444

29
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30

ผลการดำาเนินงาน
มีการแต่งตัง้ “คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง” ขึน้ มาเพือ่ พิจารณาและวางมาตรการป้องกัน
โอกาสทีจ่ ะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ทไี่ ม่พึงประสงค์
หรือการกระทำาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมี
ผลกระทบหรือทำาให้การดำาเนินไม่ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้ง
ในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร คณะกรรมการได้จัดทำาคู่มือ “การบริหาร
ความเสี่ยง” เพื่อใช้ร่วมกันทั้งองค์กร
“เงิน” คือสินค้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่งใช้ในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิก ทีม่ าของเงินทีเ่ ป็นแหล่งทุนซึง่ ใช้ในการบริหารมาจากเงินรับฝาก ทุนเรือนหุน้ ทุนสำารอง ทุนสะสม
ตามข้อบังคับและกำาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างการบริหารจัดการรวมเป็นเงินประมาณ 42,456.06 ล้านบาท
คณะกรรมการได้กระจายแหล่งทุนดังกล่าวไปใน 5 ส่วนดังนี้ คือ 1. ใช้ในการลงทุน (52%; 22,214 ล้านบาท)
ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง และตั้งกองทุนส่วนบุคคลในบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนจำากัด 2. ให้สมาชิกกู้ (16%; 6,728 ล้านบาท) 3. ให้สหกรณ์อื่นกู้ (17%; 7,305 ล้านบาท)
4. ฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น (9%; 3,937 ล้านบาท) 5. เป็นเงินที่ทยอยรับคืนจากมหาวิทยาลัย
(5%; 1,918 ล้านบาท)
เงินที่ใช้ในการลงทุน (22,214 ล้านบาท) นั้นเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ 89% ที่เหลือ 11%
เป็นการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล สำาหรับเงินที่ให้สมาชิกกู้ (6,728 ล้านบาท) นั้น 70% เป็นการ
ให้กู้มีหลักประกัน (กู้พิเศษ) 30% เป็นการกู้แบบใช้สมาชิกคำ้าประกัน (กู้สามัญ)
รายได้จากการบริหารเงินในปีนมี้ าจาก 5 ส่วนเช่นกัน 1. ผลตอบแทนจากการลงทุน ( 41.42%;
713.47 ล้านบาท) 2. ดอกเบี้ยจากเงินกู้สมาชิก (21.54%; 370.95 ล้านบาท) 3. ดอกเบี้ยจากสหกรณ์
อื่นกู้ (21.29%; 366.69 ล้านบาท) 4. ดอกเบี้ยจากเงินฝาก (9.88%; 170.16 ล้านบาท) 5. รายได้อื่นๆ
(5.87%; 101.11 ล้านบาท)
รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจากเงินรับฝาก (85.42%; 693.45 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินงาน (11.95%; 97.07 ล้านบาท) และ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (2.63%; 21.32 ล้านบาท)
เมือ่ หักค่าใช้จา่ ยออกจากรายได้แล้ว สอ.มก.จะมีกาำ ไรสุทธิ 910.54 ล้านบาท ลดลง 63 (6.47%)
ล้านบาท จากปีทแี่ ล้ว หนีเ้ สียเมือ่ คิดจากยอดหนีท้ ใี่ ห้สมาชิกกูป้ นี เี้ ท่ากับ 0.55% ถ้าคิดเทียบกับสินทรัพย์
จะเท่ากับ 0.087%
ในปี 2563 สอ.มก. ได้จ่ายทุนสวัสดิการให้สมาชิกเป็นเงิน 66.76 ล้านบาท และจ่ายทุน
สาธารณประโยชน์ให้สมาชิกและชุมชนเป็นเงิน 8.22 ล้านบาท
ในเรือ่ งการเข้าสูแ่ ผนฟืน้ ฟูกจิ การตามกฎหมายล้มละลายของบริษทั การบินไทย จำากัด (มหาชน)
นั้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด ได้ทำาหน้าที่ประสานและจ้างทนายเพื่อ
ดำาเนินการในเรื่องนี้
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บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้ทั้งหมด 46 รุ่น เป็นเงิน 71,608 ล้านบาท
จำานวนเงินที่ขบวนการสหกรณ์ได้ซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นเงิน 44,322 ล้านบาท ผู้ซื้อหุ้นกู้ที่เหลือจะเป็น
นิติบุคคล เช่น บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และเอกชน มีตัวแทนเจ้าหนี้หุ้นกู้ร่วมพิจารณา
แผนฟื้นฟู 7 คนดังนี้คือ ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด ผู้แทนสหกรณ์
เจ้าหนี้รายใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนบริษัททิพยประกันภัย
ผู้แทนบริษัทพรูเด็นเชียลประกันชีวิต และผู้แทนบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
กรอบแนวทางในการเจรจาแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) แนวทางที่
กลุ่มสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้เห็นพ้องกันจะเสนอต่อบริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) ในการทำา
แผนฟื้นฟูคือ ต้นเงินของหุ้นกู้ต้องได้รับเต็มตามจำานวน สำาหรับดอกเบี้ยปกติและดอกเบี้ยผิดนัด
รวมทั้งดอกเบี้ยส่วนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง ให้หลักการยืดหยุน่ ในการเจรจาว่า ทัง้ การบินไทยและสหกรณ์
จะต้องอยูร่ อดทัง้ คู่
สหกรณ์มีเงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด 435 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นโฉนด
ที่ดิน จำานวน 204 แปลง ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดมหาสารคาม ราคาประเมินทางราชการ เป็น
เงิน 204.11 ล้านบาท ในปีนี้ สอ.มก. ได้หลักทรัพย์มาคำ้าประกันเงินฝากเพิ่มอีก 3 รายการมูลค่ารวม
682.93 ล้านบาท โดยจดจำานองเป็นอันดับ 2 ร่วมกับอีก 3 สหกรณ์ เมื่อรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่
คำ้าประกันจะเป็นเงิน 431.34 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับเงินฝาก 435 ล้านบาท
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด ได้ปรับแผนพัฒนาธุรกิจ 6 ปีเพือ่ ไม่ให้มลู ค่าหุน้ ลดลง ซึง่ แผนนี้
ที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมฯ ให้ความเห็นชอบและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีรับทราบแผนแล้ว แผนธุรกิจ
ที่ได้รับความเห็นชอบคือถ้าขายที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งได้ จะแบ่งเงินที่ขายได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรก
จ่ายคืนเงินฝากให้ทุกสหกรณ์ที่รับจำานองตามสัดส่วน ส่วนที่สองจ่ายเป็นดอกเบี้ยค้างจ่าย ส่วนที่สาม
เหลือให้ชุมนุมฯ เป็นสภาพคล่องสำาหรับการบริหารจัดการ ตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามกันไว้
ทั้งนี้เมื่อจำาหน่ายที่ดินของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด ได้หมด ทุกสหกรณ์จะได้เงินฝาก
และดอกเบี้ยคืนทั้งหมด
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ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
• ในปี 2563 มีสมาชิกเสียชีวติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 รวม 60 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังรายชื่อต่อไปนี้
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ลำาดับ
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางสุณีลักษ์
นายบุญตา
นายชินวัฒน์
นายจีรวัฒน์
นายเทพบุตร
นายเฉลียว
นายสหะชัย
นายประเทือง
นายประสาท
นายธรรมนูญ
น.ส.นาถ
นางเล็ก
น.ส.มาลี
นายวันชัย
นางอุไร
นายวิชาญ
นายสถิตย์
นายประชา
นางมะลิ
นางอนงค์
นายสุชเดช
นางทองพูน
นายสุขประชา
นายสัณฑพงศ์
น.ส.กิ่งกนก
น.ส.จินตนา
นายสมศักดิ์
นายธนวิบูลย์
นายสามารถ
นายพงษ์ศักดิ์

ชื่อ-สกุล
สุดประเสริฐ
จิตรักษา
ยัพวัฒนพันธ์
วีรังกร
เวชกามา
มากพินโย
ได้สันเทียะ
ไชยริปู
สว่างเมฆ
รัตนมุง
พันธุมนาวิน
เกี้ยวกระโทก
สกุลนิยมพร
จันทาศรี
นำ้าสุวรรณ
เอียดทอง
สุนทรวิภาต
ตรีอินทอง
สุภาจรูญ
สวรรยาธิปัติ
อินทร์โคกสูง
ทิมเทศ
วาจานนท์
สัตนาวุฒิ
ชวลิตธำารง
พุทธินันทน์
ยุภาคณิต
คล้ายจีน
คดพิมพ์
สหุนาฬุ
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55
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59
60

นายมี
น.ส.จินตนา
นางศิวากร
น.ส.นภา
นางอารี
นายทองสา
นางศิริวรรณ
นางประเสริฐ
นายชัง
นายณรงค์
นายวีรพล
นายอุเทน
นายสำาเนาว์
นายเริง
น.ส.ดวงเดือน
นายบุญเหลือ
นายกฤตนัยน์
นางสุนทรา
นางสงกรานต์
นางสุดาวรรณ์
นางสุภาวดี
นางอุไร
นางสุภาพร
นายทา
นางวรวรรณ
น.ส.สำาราญ
นายทวีศักดิ์
นางมะลิวัลย์
นายพลทิพ
นางชิตาภา

ชื่อ-สกุล
มียิ่ง
อารยะรังสฤษฎ์
หาญประเทศ
พุษดี
จั่นขาว
สีหนันทวงศ์
เกษมศานต์กิดาการ
ศิลปกอบ
ศรีสงสาร
บางคำาหลวง
พัวพันประเสริฐ
ทำาขุนทด
หุ่นทอง
แย้มวันเพ็ญ
งามจำารัส
เร่งศิริกุล
สามะพุทธิ
โตบัว
ไชยริปู
บุญอินทร์
เศรษฐฐิติ
รัทยานนท์
พรนภา
ลุนหงส์
ศรีฉัตราภิมุข
ม่วงอ่อน
ทรงศิริกุล
หฤทัยธนาสันติ์
โกมารกุล ณ นคร
เกตวัลห์
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2.1 รับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562
วันที่ 28 มกราคม 2563
2.2 รับรองรายงาน
การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1
ประจำาปี 2563
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
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รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำาปี 2562
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำากัด
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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ดร.จงรัก
รศ.บพิธ
ดร.จีรศักดิ์
ผศ.ดร.รังสรรค์
นายสมนึก
นายวิเชียร
นายนพดล
นายชาญชัย
นายบุญช่วย
นายพงศ์พันธ์
ดร.วิวัฒน์
รศ.ดร.วัลลภ
นายสหัส
นางพูนทรัพย์
ผศ.ภัคพร
รศ.ประวิทย์
ดร.ดำารงค์

วัชรินทร์รัตน์
จารุพันธุ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
ปิติปัญญา
ตั้งสุวรรณเสมา
ไล้เลิศ
ระโยธี
ไล้เลิศ
เอี่ยมประพัฒน์
เหลืองวิไล
แดงสุภา
อารีรบ
ภัทรฐิตินันท์
บุญรำาพรรณ
วงษ์สิงห์
สุรนีรนาถ
ศรีพระราม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
รองประธานกรรมการคนที่ 4
รองประธานกรรมการคนที่ 5
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการ
ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2563
18. นางธาริณี
ประนิช
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชี
19. นางสุวาพร
ชื่นอารมณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการบริหารทั่วไป
20. นายมาโนช
สุวรรณศิลป์
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านกฎหมายฯ
21. ผศ.วิมล
รอดเพ็ชร
ผู้จัดการ
22. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญ จำานวน 3,905 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น จำานวน 11,071 คน
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.สุภางค์
2. นายจิรพันธ์

เวสารัชอารีย์กุล
จันทรพิทักษ์

ผู้สอบบัญชี
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมือ่ สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรคสอง ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์
ประธานกรรมการ ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมดำาเนินการประชุม
ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในปี พ.ศ. 2562 มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม จำานวน 49 คน ตามรายชื่อในหน้า 26
ของหนังสือรายงานกิจการประจำาปี 2562 จึงขอเชิญผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ยนื ไว้อาลัยให้แก่สมาชิก
ที่ถึงแก่กรรม เป็นเวลา 1 นาที

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561

ประธาน ได้มอบ นายนพดล ระโยธี กรรมการและเลขานุการ นำาเสนอรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณาทีละหน้า ตั้งแต่หน้า
28 – 34 ซึ่งได้แจกให้กับสมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561 โดย
ไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ และ

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562

3.1 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์
ประธาน ได้มอบ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำาเสนอรายงานจำานวน
สมาชิกเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2562 ดังนี้
3.1.1 สมาชิกสามัญ
จำานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
10,799 คน
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
432 คน
สมาชิกลาออกระหว่างปี
(137) คน
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี (ถอนหุ้นแล้ว)
(23) คน
จำานวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
11,071 คน
37

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

3.1.2 สมาชิกสมทบ
จำานวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 2,549 คน
3.2 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562
ประธาน ได้มอบ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำาเสนอรายงานผล
การดำาเนินงาน ประจำาปี 2562 ต่อที่ประชุมทีละหน้า ตั้งแต่หน้า 36 - 73 ให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีสมาชิกซักถาม ดังนี้
1. หน้า 73 โครงการสวนเกษตร บ้านพัก 3 หลังที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ปัจจุบัน
ทรุดโทรมมาก ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ขายที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวแล้ว แต่ยังขายไม่ได้ เนื่องจาก
เป็นทีเ่ ปลีย่ วควรมีการปรับปรุง ไม่ทราบว่าจะมีการซ่อมแซมหรือไม่ ฝากกรรมการดูแลด้วยหากยังขาย
ไม่ได้ ควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีและพัฒนาให้ใช้ได้ จะได้เกิดประโยชน์ต่อไป
2. กรณีเงินฝากของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด จำานวน 435 ล้านบาท ขอให้
ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้สมาชิกทราบด้วย และขอให้กรรมการติดตามสถานะของชุมนุมฯ และรีบดำาเนินการ
ให้ได้เงินคืนกลับมา
3. กรณีเงินฝากกับสหกรณ์การเกษตรสามผง จำากัด จำานวน 3.5 ล้านบาท ขอให้แจ้ง
ข้อมูลกับสมาชิกทราบด้วย
4. กรณีเงินลงทุนกับชุมนุมสหกรณ์ไทยไอซีที จำากัด ขอให้ชแี้ จงให้สมาชิกทราบข้อมูล
ด้วย
ประธานฯ รับไปดำาเนินการทั้ง 3 สหกรณ์ มอบฝ่ายบริหารดำาเนินการจัดทำาเป็นเอกสาร
เพื่อแจ้งข้อมูลให้สมาชิกทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2562

ประธาน ได้มอบให้ นางธาริณี ประนิช ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นำาเสนอรายงานการ
ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2562 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตัง้ แต่หน้า 76 – 81
มติที่ประชุม รับทราบตามรายงานที่นำาเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

ประจำาปี 2562
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ข้อสังเกตของสมาชิก ดังนี้
1. หน้า 94 เงินลงทุนระยะสั้นลดลง 1000 กว่าล้านบาท และระยะยาวเช่นเดียวกัน
ลดลง 1,000 กว่าล้านบาท รวมแล้วประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท เป็นการขายเงินลงทุนเพื่อนำาไปคืน
เงินกู้ธนาคารใช่หรือไม่
2. งบกำาไรขาดทุน สหกรณ์ฯ ขายเงินลงทุนไปเกือบ 2,000 กว่าล้านบาท ถ้าไม่มีมาช่วย
สหกรณ์ฯ คงมีกำาไรไม่ถึง จึงต้องเร่งขายหลักทรัพย์ เพื่อพยุงกำาไรให้มีมากขึ้น
3. หน้า 99 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด จำานวน 17 ล้านบาท
ทำาไมตั้งถึง 5 ปี ใช้เหตุผลอะไรในการตั้ง
4. หน้า 105 เงินฝากประจำาของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน
เป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แต่ความเป็นจริงไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งนี้ น.ส.สุภางค์ เวสารัตน์อารีย์กุล ผู้สอบบัญชี และดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
รองประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกเป็นที่เข้าใจแล้ว โดยประธานฯ รับข้อสังเกตไว้
ทั้งหมด จะทำาคำาชี้แจงแยกต่างหาก
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2562
ประธานฯ ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำาเสนอการ
จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 ในหนังสือรายงานกิจการฯ หน้า 126 จำานวนเงิน 973,235,153.89
บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.50 ตามหุ้นที่ชำาระแล้ว เงิน
เฉลี่ยคืนร้อยละ 37 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำาระแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิ ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำาเนินงาน ประจำาปี 2563

ประธาน ได้มอบให้ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำาเสนอประมาณการ
รายได้ - รายจ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำาปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงาน
กิจการฯ ตั้งแต่หน้า 129 – 144 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 73,039,000.00 บาท
ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงเวลาไปสัมมนาต้องไปสำารวจพื้นที่ทุกครั้งเพราะ
เป็นสถานที่ที่ไปเป็นประจำาทุกปี ค่าเบี้ยประชุมสำาหรับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการประชุมจะมีเลขานุการ
ของคณะกรรมการทุกฝ่ายอยู่แล้ว ทำาไมต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอีก เสนอไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่
เข้าประชุม ขอตัดไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจดบันทึกรายงานการประชุม
ประธานฯ รับข้อสังเกต และมอบให้คณะกรรมการดำาเนินการนำาไปพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2563 ตามเสนอ
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วาระที่ 8 การเลือกตัง้ คณะกรรมการดำาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำาปี 2563
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8.1 ประธานกรรมการ
ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ นำาเสนอการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2563 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2543 ข้อ 4 วรรคที่ 2 “อนึ่ง
ประธานกรรมการดำาเนินการ 1 คน ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิกที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งดำารงตำาแหน่งตั้งแต่รองอธิการบดีขึ้นไป” เนื่องจากประธานกรรมการจะหมดวาระ
ตามข้อบังคับฯ ข้อ 44
นายพัลลภ พรหมพา สมาชิกเลขที่ 7388 ได้เสนอ ดร.ดำารงค์ ศรีพระราม ให้ทปี่ ระชุม
พิจารณาเลือกเป็น ประธานกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2563 ด้วยวิธีการยกมือ มีผู้เห็นด้วย 177
คน ผู้ไม่เห็นด้วย 11 คน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือก ดร.ดำารงค์ ศรีพระราม เป็นประธานกรรมการ ด้วย
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ วาระการดำารงตำาแหน่งระยะเวลา 2 ปี
8.2 คณะกรรมการดำาเนินการ
จากนั้น ดร.ดำารงค์ ศรีพระราม ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ
ประจำาปี 2563 นำาเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2563
ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554
และ พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ สายวิชาการ 3 คน สายสนับสนุน 4 คนโดยมีผู้ได้รับการ
สรรหาเรียงตามอักษร ดังนี้
สายวิชาการ
1. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์
ทัศนวัฒน์
2. ผศ.น.สพ.ดร.ธวัขขัย ศักดิ์ภู่อร่าม
3. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
4. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
สายสนับสนุน
1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
2. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
3. นางสุวาพร
ชื่นอารมณ์
สายวิชาการ รวมจำานวน 4 คน โดยการยกมือ เลือก 310 คน ไม่เลือก 12 คน และ
สายสนับสนุน รวมจำานวน 3 คน โดยการยกมือ เลือก 359 คน ไม่เลือก 8 คน
มติที่ประชุม มีมติเลือกผู้ที่รับการสรรหาเป็นกรรมการดำาเนินการสายวิชาการ ทั้ง 4
คน และสายสนับสนุนทั้ง 3 คน เป็นกรรมการดำาเนินการชุดที่ 62 ประจำาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่
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8.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ดร.ดำารงค์ ศรีพระราม ประธานกรรมการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2563
นำาเสนอรายชื่อผู้ท่ีได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2563 ตามระเบียบว่าด้วยการ
สรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาโดยมีผไู้ ด้รบั การสรรหาเรียงตามลำาดับ ดังนี้
1. ด้านการเงิน/การบัญชี ได้แก่ นางธาริณี ประนิช
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์
3. ด้านบริหารทัว่ ไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางสรัญญา
โชติพัฒน์
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้ที่รับการสรรหาทั้ง 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจำาปี 2563
จากนั้น รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการ
เลือกตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ ปี 2563 ตามข้อบังคับข้อ 43 วรรคสาม ได้แก่
1. รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ คนที่ 2
3. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองประธานกรรมการ คนที่ 3
4. ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
5. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล รองประธานกรรมการ คนที่ 5
6. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ เลขานุการ
7. นายนพดล ระโยธี
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง และ

กำาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำาปี 2563

ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำาเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพือ่ เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ และกำาหนดค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ ประจำาปี 2563 ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ในหน้า 158
มติทปี่ ระชุม เลือก นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารียก์ ลุ ผูช้ าำ นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ให้เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯ สำาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำานวน
140,000.-บาท ต่อปี
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วาระที่ 10 พิจารณากำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคำ้าประกัน ประจำาปี 2563

ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำาเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณากำาหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคำ้าประกันประจำาปี 2563 จำานวนเงิน 9,500
ล้านบาท สำาหรับใช้เป็นทุนดำาเนินงานและเพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจให้การดำาเนินงานคล่องตัว
สามารถให้บริการสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ในหน้า 160
มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือคำ้าประกัน ประจำาปี
2563 จำานวนเงิน 9,500 ล้านบาท ตามเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั หิ ลักการการนำาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศ

ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ประธาน ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำาเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักการการนำ าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน และไม่เกินทุนสำารองของสหกรณ์ และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จึงดำาเนินการได้
การนำาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น สหกรณ์ฯ จะ
สามารถทำาได้ตาม พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และตามประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่องข้อกำาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่น
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 มีข้อความสำาคัญ ดังนี้
ฯลฯ
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ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้
เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำากัดความรับผิด
3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินทีอ่ อกโดยบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
5) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ นี่ ติ บิ คุ คลเฉพาะกิจเป็นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามพระราชกำาหนดนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ เพือ่ การแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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6) หุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่
ถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในกำากับดูแลของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การนำาเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำารองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำาเนินการได้
ฯลฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำากัด มีทุนสำารองจำานวน 1,538.18 ล้านบาท
ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำากัด เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี คณะกรรมการดำาเนินการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะ
กรรมการดำาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด นำาเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้ ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ หน้า 162
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ สอ.มก. นำาเงินไปฝากหรือลงทุนในเรื่องดังกล่าว
ได้ โดยข้อ 3(7) จำานวนไม่เกินทุนสำารองของสหกรณ์

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

12.1 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ เสนอให้มีการเลือกในแต่ละสายเหมือน
เดิมเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา

เลิกประชุมเวลา 13.45 น.

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการ

(นายนพดล ระโยธี)
กรรมการและเลขานุการ

ประธานในที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมใหญวิสามัญ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำากัด
ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2563
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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ดร.ดำารงค์
ศรีพระราม
ประธานกรรมการ
รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
นายนพดล
ระโยธี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
กรรมการ
ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
กรรมการ
นายวิเชียร
ไล้เลิศ
กรรมการ
นายสหัส
ภัทรฐิตินันท์
กรรมการ
นางสุวาพร
ชื่นอารมณ์
กรรมการ
รศ.ประวิทย์
สุรนีรนาถ
ที่ปรึกษา
นางธาริณี
ประนิช
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายมาโนช
สุวรรณศิลป์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผศ.วิมล
รอดเพ็ชร
ผู้จัดการ
นางสาวสุชญา อรุณินทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวอุราพร พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวสดใส ศรีเจริญสุข
หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
สมาชิกผู้มาประชุม จำานวน 669 คนสมาชิกทั้งหมด จำานวน 11,175 คน
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ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2 แล้ว ดร.ดำารงค์
ศรีพระราม ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับสมาชิกทีม่ าประชุมและดำาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้สมาชิกทราบว่าเหตุที่เลื่อนการประชุมจากเดิมวันที่ 5 สิงหาคม 2563
มาเป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เนื่องจากได้รับแจ้งอย่างกระทันหัน ให้ไปร่วมชี้แจงงบประมาณประจำา
ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2564 ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยต้องไปชีแ้ จงด้วย
ตนเอง
ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในประเทศไทย
และทั่วโลก ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการได้ดำาเนินการและให้บริการแก่สมาชิก สอ.มก. ดังนี้
1. จัดทำาหน้ากากผ้ามัสลิน แจกสมาชิกทุกคนในช่วงต้นๆ ของการแพร่ระบาด
2. การพักชำาระหนี้ 3 ระยะ รวม 9 เดือน
- ระยะแรก เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
- ระยะสอง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
- ระยะสาม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
สมาชิกที่ขอพักชำาระหนี้ ถึง เดือนสิงหาคม 2563 จำานวน 1,507 คน เป็นเงินต้นประมาณ
33 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ที่เชิญประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้ เนื่องจากคณะกรรมการดำาเนินการ
เห็นชอบให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วย
การสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563” และการ
แก้ไขเพิ่มเติม “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วยการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563” เพื่ออำานวยความสะดวกใน
การใช้สทิ ธิอ์ อกเสียงลงคะแนนของสมาชิก ซึง่ คณะกรรมการดำาเนินการได้รว่ มกันประชุมหลายครัง้ เพือ่
พิจารณาข้อดีข้อเสีย จนกระทั่งได้ดำาเนินการยกร่างระเบียบฯ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกล่วงหน้า
ตามข้อบังคับข้อ 40 เสนอให้สมาชิกพิจารณาในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ วันนี้
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีบันทึกลงวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 จาก
มวลสมาชิกจำานวน 147 คนได้ยื่นเรื่องขอเพิ่มวาระในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งนี้ต่อคณะกรรมการ
ดำาเนินการ 2 เรื่อง คือ
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1. ขอให้ สอ.มก. กำาหนดค่าตอบแทนแก่สมาชิกในกรณีต่อไปนี้ คือ
1.1 กรณีสมาชิกมาลงคะแนนเสียงเพื่อสรรหากรรมการฯ ให้ค่าตอบแทนคนละ
1,000 บาท
1.2 กรณีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมใหญ่ ให้ค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท
2. ขอแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วยการ
สรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ข้อ 5 จากเดิม “ให้คณะกรรมการดำาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรการสรรหาขึ้นมาชุดหนึ่งจำานวน 7 คนประกอบด้วยกรรมการ 3 คนและสมาชิก 4 คน
ในจำานวนนีใ้ ห้เป็นประธานกรรมการสรรหา 1 คน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 1 คน และ กรรมการ
สรรหา 5 คน กรรมการชุดนีม้ หี น้าทีด่ าำ เนินการสรรหาให้แล้วเสร็จก่อนวันสิน้ ปีทางบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 15
วัน และมีอำานาจแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาได้ตามความเหมาะสม” เป็น “ให้ประธานคณะกรรมการ
ดำาเนินการมีอาำ นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาขึน้ มาชุดหนึง่ จำานวน 7 คน ประกอบด้วย ก. กรรมการ
ที่มาจากสมาชิก 6 คนในจำานวนนี้ให้เป็นประธานกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการสรรหา 5 คน
และ ข. กรรมการทีม่ าจากฝ่ายจัดการ 1 คน ทำาหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ซึง่ กรรมการ
ชุดนี้มีหน้าที่ดำาเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีไม่น้อยกว่า 15 วัน และมีอำานาจ
แต่งตั้งอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม”
ประธานชี้แจงว่าได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นที่มวลสมาชิกเสนอและได้เสนอให้
คณะกรรมการดำาเนินการพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติดังนี้
กรณีการจ่ายค่าตอบแทน ให้ดำาเนินการ 2 อย่างคือ
1. มอบให้ฝ่ายจัดการทำาหนังสือหารือไปที่สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 2 ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์
2. มอบให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ หากดำาเนิน
การหรือไม่ดำาเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว เสนอคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณาต่อไป
กรณีแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วยการ
สรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ข้อ 5
คณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณาเรื่องนี้ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันศุกร์
ที่ 14 สิงหาคม 2563 แต่ได้มีกาำ หนดการประชุมใหญ่วิสามัญในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 การ
เพิ่มวาระการประชุมจึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 40 ประกอบข้อ 39 ซึ่งต้องแจ้งเรื่องที่จะประชุมให้
สมาชิกทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ประกอบกับอำานาจในการออกระเบียบเป็นอำานาจของคณะกรรมการ
ดำาเนินการตามข้อบังคับข้อ 48 การเพิม่ เรือ่ งทีม่ วลสมาชิกเสนอมาเป็นวาระเพิม่ เติมในการประชุมใหญ่
วิสามัญครั้งนี้จึงขัดกับข้อบังคับ ทำาให้ไม่สามารถเพิ่มวาระการประชุมตามที่มวลสมาชิกร้องขอได้
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วาระที่ 2 เรื่องนำาเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 การแก้ไขเพิ่มเติม “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2563”
2.2 การแก้ไขเพิ่มเติม “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563”
เนื่องจากสาระสำาคัญของระเบียบที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขทั้งในส่วนของ
คณะกรรมการดำาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการนัน้ คล้ายกัน ประธานจึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาไปใน
คราวเดียวกันเลย
ประธานมอบหมายให้ ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ (กรรมการและเลขานุการ) เสนอ
ร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2563 ซึ่งแก้ไขข้อ 6
ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ซึ่งแก้ไขข้อ 7 และ ข้อ 8 ทั้งนี้เมื่อเสนอระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว ประธานให้สมาชิกในที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ สมาชิกเลขที่ 6405 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
เสนอให้ตัดข้อ 6 วรรคแรกทิ้งทั้งหมด และ ข้อ 7.2 เสนอให้ระบุวิธีการใช้สิทธิ์
ลงคะแนนให้ชัดเจน และ ข้อ 9 (6) ให้ตัดทิ้ง พร้อมทั้งขอให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีในวันหยุด
เพือ่ ให้เกิดความสะดวกต่อสมาชิก และเสนอให้ สอ.มก.จ่ายค่าตอบแทนให้สมาชิกซึง่ มาลงคะแนนเสียง
เพือ่ สรรหากรรมการดำาเนินการ คนละ 1,000 บาท และเมือ่ เดินทางมาประชุมใหญ่ ให้จา่ ยค่าตอบแทน
ให้แก่สมาชิกอีก 1,000 บาท โดยขอให้ศึกษาแนวทางจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำากัด
และ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด
ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบ
ถึงเหตุผลการให้คณะกรรมการสรรหามีอำานาจในการกำาหนดวิธีการสรรหาเนื่องจากบริบทของสังคม
เปลีย่ นไป ซึง่ การทีค่ ณะกรรมการสรรหาจะเลือกใช้วธิ กี ารสรรหาใดๆ ก็ตามจะต้องประกาศหลักเกณฑ์
กติกาของการใช้วิธีการที่กำาหนดนั้นๆ ให้สมาชิกทราบพร้อมกับการประกาศรับสมัครผู้สนใจสมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายสุพจน์ ยุตติยงค์ สมาชิกเลขที่ 3501 สังกัดคณะวนศาสตร์
เสนอให้มกี ารแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ
ข้อ 5 โดยให้มกี ารเลือกสมาชิกจากทีป่ ระชุมใหญ่จาำ นวน 7 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ดำาเนินการ และตัดข้อ 6 (9) ไม่เห็นด้วยกับ ข้อ 7.2 และ ข้อ 9 (6) และการประกาศผลต้องกระทำา
ภายใน 1 วัน

47

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

48

3. นายธงพล ศรีสวัสดิ์ สมาชิกเลขที่ 1582 สังกัดสำานักงานอธิการบดี
สนับสนุนการให้คา่ ตอบแทนแก่สมาชิกเมือ่ มาประชุมใหญ่สามัญประจำาปี โดยเคย
เสนอให้มีเบี้ยประชุมใหญ่ 1,000 บาท และ ค่าพาหนะเดินทางและขอเสนอให้เลือกกรรมการสรรหาฯ
ในที่ประชุมใหญ่ จำานวน 7 คน
เสนอให้เว้นวรรคจาก 1 ปีเป็น 2 ปีหลังจากเป็นกรรมการติดต่อกัน 2 วาระแล้ว
4. ผศ.ดร.ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล สมาชิกเลขที่ 8647 สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
เสนอให้เลือกสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่ จำานวน 7 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาฯ
และห้ามมิให้มีการสมัครเป็นทีม
5. นายทองหล่อ เอี่ยมสำาอางค์ สมาชิกเลขที่ 2881 สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
อภิปรายว่า
1. การเลือกตัง้ เป็นหน้าทีข่ องสมาชิกและต้องเลือกตัง้ ในทีป่ ระชุมใหญ่ ให้เลือกตัง้
แบบ one man one vote การเลือกประธานฯ ไม่จำาเป็นต้องเลือกจากตำาแหน่ง
อธิการบดีขึ้นไป เสนอให้เลือกจากตำาแหน่งรองคณบดีขึ้นไป
2. สนับสนุนให้จ่ายค่าเดินทางแก่สมาชิกเมื่อมาประชุมใหญ่สามัญประจำาปีใน
วันหยุดราชการ
3. เสนอให้นติ กิ รของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาและมีผจู้ ดั การเป็นเลขานุการ
4. เสนอให้มีการเรียกเงินคืนค่าใช้จ่ายที่ได้ดำาเนินการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า
เมื่อปีที่แล้วและให้มีการทดสอบความรู้กรรมการทุกคนก่อนการเลือกตั้ง
6. นายสืบ แพรขาว สมาชิกเลขที่ 5581 สังกัดกองอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ กพส.
เห็นชอบกับร่างระเบียบฯ ที่คณะกรรมการเสนอ
ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของสมาชิกทีใ่ ห้จา่ ยค่าตอบแทน คนละ 1,000 บาท เพราะ
เป็นเงินของสมาชิกและ สอ.มก.ได้จัดหารถ รับ - ส่ง ให้แก่สมาชิกในการเดินทางมาประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปีอยู่แล้ว
7. นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก สมาชิกเลขที่ 7624 สังกัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
เห็นด้วยกับข้อเสนอของ รศ. ดร.วัลลภ อารีรบ ทุกข้อ และเห็นด้วยกับการจ่าย
ค่าตอบแทนในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีโดยให้ตัดการจับรางวัลออก
เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานเสนอให้ลงมติว่าจะเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว
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มติที่ประชุม สมาชิกเห็นชอบจำานวน 116 คน และไม่เห็นชอบจำานวน 24 คน สมาชิก
ส่วนที่เหลือ งดออกเสียง
สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติม “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2563” และ แก้ไขเพิม่ เติม “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563”

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

(ดร.ดำารงค์ ศรีพระราม)

ประธานในที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม
(ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์)

(ผศ.วิมล รอดเพ็ชร)

(นางสาวสุชญา อรุณินทร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้จดรายงานการประชุม
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รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2563

ประธานกรรมการ ในนามคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 62
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 63
คณะกรรมการดำาเนินการขอนำาเสนอรายงานผลการดำาเนินงานของปี 2563 โดยสังเขป ดังนี้
3.1 สรุปผลการด�าเนินการประจ�าปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

รายการ
1. จำานวนสมาชิก
2. จำานวนสมาชิกสมทบ
3. ทุนเรือนหุ้น
4. ทุนสำารอง
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
6. เงินรับฝากออมทรัพย์
7. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
8. เงินรับฝากประจำา
9. สินทรัพย์รวม
10. กำาไรสุทธิประจำาปี

31 ธันวาคม 2563
11,290
2,632
9,460,730,300.00
1,690,222,725.07
574,264,899.27
425,814,723.55
21,337,216,600.19
7,408,062,777.42
42,456,064,525.94
910,541,464.57

31 ธันวาคม 2562
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
11,071
219 1.98
2,549
83 3.26
8,829,807,910.00 630,922,390.00 7.15
1,538,180,442.90 152,042,282.17 9.88
531,243,733.97 43,021,165.30 8.10
380,031,187.78 45,783,535.77 12.05
20,727,120,886.19 610,095,714.00 2.94
6,928,383,856.16 479,678,921.26 6.92
40,964,404,905.55 1,491,659,620.39 3.64
973,235,153.89 (62,693,689.32) (6.44)

3.2 การรับสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
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3.2.1 สมาชิก
จำานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
สมาชิกลาออกะหว่างปี
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี (ถอนหุ้นแล้ว)
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3.2.2 สมาชิกสมทบ
จำานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

11,071
329
(83)
(27)
11,290

คน
คน
คน
คน
คน

2,549 คน
83 คน
2,632 คน
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3.3 ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

8,829,807,910.00
730,783,680.00
(99,861,290.00)
9,460,730,300.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3.4 เงินรับฝาก

การดำาเนินงานในรอบปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ได้รับเงิน
ฝากประเภทต่างๆ ดังนี้

รายการ
เงินรับฝากออมทรัพย์
ยอดยกมา 1 มกราคม 2563
380,031,187.78
บวก เงินฝากเพิ่มขึ้นระหว่างปี
1,187,577,706.84
หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี (1,141,794,171.07)
เงินรับฝากสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 425,814,723.55

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินรับฝากประจำา
รวม
20,727,120,886.19 6,928,383,856.16 28,035,535,930.13
6,195,895,682.99 7,398,191,295.77 14,781,664,685.60
(5,585,799,968.99) (6,918,512,374.51) (13,646,106,514.57)
21,337,216,600.19 7,408,062,777.42 29,171,094,101.16

3.5 เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกสุทธิ เป็นเงิน 6,727,719,424.98 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
19,287,000.00 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
2,003,128,241.38 บาท
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
4,663,261,169.50 บาท
รวมลูกหนี้เงินกู้-ปกติ
6,685,676,410.88 บาท
ลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดี
3,516,093.74 บาท
ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา
23,975,747.31 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ
49,111,896.23 บาท
รวมลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6,762,280,148.16 บาท
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(34,560,723.18) บาท
ลูกหนี้สุทธิ
6,727,719,424.98 บาท
3.6 เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

ยอดเงินให้กู้ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จำานวน 37 สหกรณ์ เป็นเงิน
ให้กู้ระหว่างปี
เป็นเงิน
ชำาระคืนระหว่างปี
เป็นเงิน
คงเหลือหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 31 สหกรณ์ เป็นเงิน

9,106,590,000.00
4,922,600,000.00
(6,724,170,000.00)
7,305,020,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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3.7 เงินลงทุน

ยอดเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี
ลงทุนครบกำาหนด/ไถ่ถอนระหว่างปี
รวมเงินลงทุน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์
คงเหลือเงินลงทุนราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนมูลค่ายุติธรรม

15,641,436,241.52
12,751,668,939.89
(6,729,840,915.07)
21,663,264,266.34
(5,855,542.52)
21,657,408,723.82
556,341,939.68
22,213,750,663.50

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.8 กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและสังคม
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ได้จดั สรรทุนสาธารณประโยชน์ และทุน
สวัสดิการสมาชิก เพือ่ ประโยชน์แก่สมาชิกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สมาชิกให้ดขี นึ้ และช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อน นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ยังส่งเสริมกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
อย่างต่อเนื่องตามวาระ และโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม โดย
มุง่ หวังให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคมและชุมชน ใช้เงินทัง้ หมด 76,855,834.70 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.8.1 เพื่อสมาชิก
ทุนสวัสดิการสมาชิก
- เงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
11,786,213.00 บาท
- เงินเพื่อการครองชีพ
12,141,800.00 บาท
- เงินขวัญถุง
1,278,863.70 บาท
- สมาชิกถึงแก่กรรม
2,979,853.00 บาท
- คลอดบุตร/รับขวัญบุตร
178,500.00 บาท
- สวัสดิการโสด
375,128.00 บาท
- มงคลสมรส
92,500.00 บาท
- เงินวันเกิด
31,287,425.00 บาท
- คู่สมรสถึงแก่กรรม
1,037,414.00 บาท
- บิดา มารดา ถึงแก่กรรม
2,222,252.00 บาท
- บุตรธิดา ถึงแก่กรรม
7,497.00 บาท
- อัมพฤกษ์ หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ
983,000.00 บาท
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- คนไข้ใน
1,635,800.00
- อุบัติเหตุ กระดูกหัก/แตก หรือบาดแผลฉกรรจ์
139,000.00
- เพื่อดูอาการตามคำาสั่งแพทย์ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
1,200.00
- อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
7,000.00
- ได้รับอุบัติเหตุ มีบาดแผลฉีกขาด ได้รับการรักษาโดยการเย็บแผล
53,000.00
- เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ประเภทผู้ป่วยนอก
490,000.00
- สมรสของสมาชิกที่ไม่มีบุตร
61,264.00
รวม
66,757,709.70
ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
2,332,000.00
- ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี
3,539,700.00
- ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม
69,000.00
- ทุนการศึกษาสำาหรับสมาชิก
246,500.00
- เพื่อการกุศล-เงินบำารุงศาสนา
885,125.00
- เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
148,300.00
รวม
7,220,625.00
3.8.2 เพื่อสังคม
(1) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำาปี 2563
- ด้านวิชาการ
550,000.00
- ด้านกิจกรรม
550,000.00
รวม
1,100,000.00
- สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายสำาหรับชมรม มก.อาวุโส ปี 2563 100,000.00
- สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำาแพงแสน/ศรีราชา/สกลนคร
300,000.00
- สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สำานักงาน เพื่อให้บริการ
แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 12,000.00
- สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สำานักงาน เพื่อให้บริการแก่
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่วิทยาเขตศรีราชา
12,000.00
- สนับสนุนโครงการวิ่ง KU.KPS.RUN FOR WHEELS 2020
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
10,000.00
- สนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศล วันครบรอบ 16 ปี
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส.
5,000.00
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- สนับสนุนถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย (งานเกษตรกำาแพงแสน) ปี2563
20,000.00
- สนับสนุนเงินรางวัล “โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ
กองกิจการนิสิต” ประจำาปี 2563 ร่วมกับกองกิจการนิสิต มก.
5,000.00
- สนับสนุนงาน “ขอบคุณบุคลากร” ประจำาปี2563 ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มก.
3,000.00
- สนับสนุนโครงการ “สัมมาทิฐิกองยานพาหนะอาคารและสถานที่”
ร่วมกับกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
5,000.00
- สนับสนุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เงินรางวัล
งาน “ขอบคุณบุคลากร” ประจำาปี 2563 เพือ่ จับสลากในวันปีใหม่ 300,000.00
- ค่าสนับสนุนงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564
ร่วมกับงานบัญชีบริหาร กองคลัง สำานักงานอธิการบดี
5,000.00
รวม
777,000.00
(2) โครงการทะนุบำารุงพระพุทธศาสนา
- ร่วมทำาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำาปี 2563
ณ วัดหนองหอย จ.ราชบุรี (วงเงินจำานวน 250,000.00 บาท
โดยมี สอ. อื่นร่วมทำาบุญ 56,500.00 บาท)
193,500.00
- ร่วมทำาบุญสมทบทุนออกโรงทานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป
กับ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
5,000.00
- ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
19,500.00
- ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
7,000.00
- ร่วมทำาบุญกับหน่วยงานใน มก.และบริษัทอื่นๆ
500.00
รวม
225,500.00
(3) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชน
- สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กับชุมชนต่างๆ
10,000.00
- สนับสนุน โครงการ “เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุด
เพื่อสังคม (โครงการห้องสมุดชุมชน) ร่วมกับสำานักหอสมุด มก. 50,000.00
- สนับสนุน โครงการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านนครปฐม จ.นครปฐม
ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มก.
5,000.00
- สนับสนุนสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ (ขวด) ใส่นำ้ากรดไฮโปรคลอรัส
เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน สถานพยาบาล คณะต่างๆ
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ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ กพส. เพื่อใช้ในการพ่นฆ่าเชื้อโรค Covid-19
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.
10,000.00
- สนับสนุนเพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรในโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์
ร่วมกับชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มก.
30,000.00
รวม
105,000.00
(4) สนับสนุนอื่นๆ
- สนับสนุนหน้ากากผ้ามัสลิน 2 ชั้น (ปักโลโก้ KUSCC) ให้กับ
สมาชิก สอ.มก. จำานวน 25,000 ชิ้น
625,000.00
- สมทบทุน สอ.ครูร้อยเอ็ด “ครบรอบ 60 ปี บริจาคทุนการศึกษา
และทุนช่วยเหลือทางการแพทย์”
25,000.00
- สมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดี เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำาปี 2563
ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
5,000.00
- สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ
15,000.00
รวม
670,000.00
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3.9. ผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ

3.9.1 ด้านการบริหาร
(1) การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
(1.1) กำาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยระบาดของโรคเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย
- ทำาความสะอาดสำานักงานสหกรณ์บางเขน และ พ่นฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง ULV โดยใช้
นำา้ ยาฆ่าเชือ้ ประสิทธิภาพสูง รวมทัง้ อบโอโซน ด้วยเครือ่ งผลิตโอโซน ทุก 2 สัปดาห์
ช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2563 จำานวน 7 ครั้ง
- ทำาความสะอาดสำานักงานสหกรณ์วิทยาเขตกำาแพงแสน โดยขอความอนุเคราะห์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ในการดำาเนินการ
- จัดทำาประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ ทีส่ าำ นักงานสหกรณ์ บางเขน และมีเครือ่ งวัดอุณหภูมิ
ก่อนเข้าสำานักงานสหกรณ์ โดยกำาหนดให้ผู้ใช้บริการเข้า-ออก ทางเดียว
- จัดเจ้าหน้าที่สลับกันทำางานที่บ้าน (Work From Home: WFH) กับ ที่สำานักงาน
(Work From Office: WFO) เพื่อให้สามารถเปิดบริการสมาชิกได้ทุกวัน โดยปรับ
เวลาให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเดือนเมษายน
ถึงเดือนพฤษภาคม 2563
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(1.2) มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ งด้านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการลงทุน ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ
(1.3) เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก สหกรณ์จึงปรับลดกิจกรรมสมาชิก ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
(1.4) มีการจัดส่งเอกสาร และ ข้อมูลถึงสมาชิกแบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การส่งใบเสร็จ
รับเงินทางอีเมล์ การแจ้งรายการฝาก-ถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ผ่าน Line Chatbot (KUSCC Bot)
(1.5) เปิดให้บริการสมาชิกกู้ฉุกเฉินผ่าน Line Chatbot (KUSCC Bot)
(1.6) ทบทวนมติคณะกรรมการดำาเนินการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 17 “สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นบุคลากรตามข้อบังคับ 5 (ก) (3)
โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะของดชำาระค่าหุ้น
ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้นโดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำาเนินการ และอาจกู้เงินได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์...”
(1.7) ยกเลิกมติคณะกรรมการดำาเนินการ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 และ
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งส่งผลให้สมาชิกสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ตามข้อ
บังคับที่มิได้จำากัดอายุของผู้สมัครไว้แต่อย่างใด
(1.8) สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ในการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2564-2568) กำาหนดทิศทางในการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์ และ จัดทำาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำาปี 2564
(2) โครงการสาธารณประโยชน์
(2.1) ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือทางการแพทย์ เนือ่ งในโอกาสสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูร้อยเอ็ด จำากัด ฉลองครบรอบ 60 ปี
(2.2) ร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธสิ ถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เพือ่ สมทบทุนมูลนิธิ
(2.3) ร่วมบริจาคเงินทำาบุญ เนื่องในโอกาส สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำากัด ครบรอบ
40 ปี
(2.4) ลงโฆษณาและแสดงความยินดี เนือ่ งในโอกาสทีห่ นังสือพิมพ์เกลียวเชือกดำาเนินกิจการ
ครบรอบ 28 ปี
(2.5) สนับสนุนชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำาเนิน
งานกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
(2.6) มอบเงินของขวัญเนือ่ งในพิธเี ปิดอาคารสำานักงานสหกรณ์แห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำากัด
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(2.7) ร่วมทำาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำาปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำากัด
(2.8) ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563 จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
(2.9) ร่วมทำาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด
(2.10) บริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำาปี 2563 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(2.11) บริจาคเงินเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “โครงการเงิน
บริจาคโรคโควิด-19” เนือ่ งในงานวันครบรอบสหกรณ์ ปีที่ 50 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
จำากัด
(3) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(3.1) สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำานวน 1,100,000.00
บาท วิทยาเขตกำาแพงแสน จำานวน 100,000.00 บาท วิทยาเขตศรีราชา จำานวน 100,000.00 บาท
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำานวน 100,000.00 บาท
(3.2) สนับสนุนงบประมาณโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสหกรณ์
แห่งชาติ และวันครบรอบจัดตั้งโครงการฯ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม
(3.3) สนับสนุนกิจกรรม ร่วมกับ สำานักหอสมุด วิทยาเขตกำาแพงแสน โครงการเปิดห้อง
สมุดสู่ชุมชน ณ โรงเรียนในอำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(3.4) สนับสนุนจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล เนือ่ งในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ
16 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนสนับสนุน
กิจกรรม สวัสดิการ ทุนการศึกษา พัฒนานิสิตและบุคลากร
(3.5) การร่วมบริจาคเงินสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจำาปี พ.ศ. 2563 โดย สอ.มก. สมทบ ให้ครบจำานวนเงิน 250,000.00 บาท
(3.6) สนับสนุนเงินรางวัล งาน “ขอบคุณบุคลากร” ประจำาปี 2563 เนื่องในโอกาสส่งท้าย
ปีพุทธศักราช 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 300,000.00 บาท
(3.7) สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ครบรอบ 16 ปี
(3.8) บริจาคเงินสนับสนุนสมทบทุนออกโรงทาน ของคณะวิทยาศาสตร์
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3.9.2 ด้านเงินกู้
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม ปี 2563
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และประกาศของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สหกรณ์ฯ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำาหรับสมาชิก
ในปี 2563 ดังนี้
(1.1) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี
(1.2) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
อัตราร้อยละ 5.65 ต่อปี
(1.3) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
อัตราร้อยละ 5.55 ต่อปี
(1.4) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
อัตราร้อยละ 5.45 ต่อปี
(2) สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในปี 2563 รวม 16,036 สัญญา เป็นเงินจำานวน
2,753,017,156.96 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
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เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
บาท
390 6,423,400.00 259 106,295,000.00 74
86,035,880.74
859 13,958,400.00 268 111,260,650.00 60
97,033,000.00
992 16,188,800.00 320 151,113,700.00 92
117,896,600.00
1,424 23,395,700.00 166 100,641,000.00 67
82,772,000.00
395 6,073,100.00 203 102,941,800.00 42
71,555,800.00
1,024 15,707,200.00 238
98,531,500.00 48
67,462,000.00
1,004 16,141,500.00 239
98,908,500.00 69
105,491,717.00
1,061 16,777,700.00 257
88,165,000.00 58
88,893,700.00
1,030 16,264,600.00 233 102,969,080.92 85
131,760,060.00
1,140 17,800,100.00 222 107,799,900.00 74
120,951,206.66
1,035 16,846,200.00 410 164,543,000.00 68
73,475,964.66
1,669 28,002,300.00 371 139,877,400.00 90
143,063,696.98
12,023 193,579,000.00 3,186 1,373,046,530.92 827 1,186,391,626.04
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(3) การให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อการมีที่อยู่อาศัยและเพิ่มทรัพย์สิน
ตามที่ สหกรณ์ฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการ
ให้เงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ตลอดจนการ
ซื้อที่ดินเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สินของสมาชิกนั้น
ในปี 2563 สหกรณ์ฯ ได้ให้เงินกู้เพื่อการดังกล่าว รวม 212 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทการให้เงินกู้

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

จำานวน (ราย)

83
32
24
36
37
212

จำานวน (บาท)

160,227,000.00
50,360,000.00
42,228,000.00
67,651,000.00
52,025,000.00
372,491,000.00

(4) การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทำาให้สมาชิกส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบในการดำารงชีพ คณะกรรมการดำาเนินการจึงมีมติเพื่อบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าว ดังนี้
(4.1) จัดทำาหน้ากากผ้ามัสลิน ปัก KUSCC ให้กบั สมาชิก สอ.มก. ทุกคน จำานวน 25,000 ชิน้
(4.2) สมาชิกที่มีความเดือดร้อนสามารถพักชำาระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2563 เพื่อให้มีสภาพคล่องสำาหรับใช้จ่ายในสิ่งที่จำาเป็น
ต่อการดำารงชีวิต
(5) การปรับปรุงกระบวนการด้านการให้สินเชือ่
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติระบบโปรแกรม
ทะเบียนหุ้นและเงินกู้ (Loan) ให้สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ครั้งละจำานวนหลายใบ เพื่อรับชำาระหนี้
ฉุกเฉินเดิมทีส่ มาชิกยืน่ กูม้ าใหม่แต่ยงั มีหนีค้ งค้างอยู่ ทำาให้กระบวนการทำางานสะดวกรวดเร็วและสมาชิก
สามารถรับเงินกู้ได้เร็วขึ้น
(6) การรับเงินกู้สามัญ
สหกรณ์ได้ปรับปรุงเพือ่ ให้สมาชิกได้รบั เงินกูเ้ ร็วขึน้ สำาหรับการกูส้ ามัญทีต่ รงตามหลักเกณฑ์
ที่สหกรณ์ฯ กำาหนด ได้ปรับวันรับเงินจากเดิมจะรับเงินกู้ได้หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วนไม่เกิน 2 วัน
เป็น รับเงินได้ในวันถัดไป หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน
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3.9.3 ด้านการศึกษาและประชาสัมพันธ์
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เราเรียกกันว่า “โควิด-19” ส่งผลกระทบใน
วงกว้างไปทั่วประเทศ ก่อให้เกิดการหยุดชงัก ทั้งด้านการผลิต การบริโภค การลงทุน การให้บริการทุก
ด้านและอื่นๆ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยมติคณะกรรมการดำาเนินการในการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เห็นชอบปรับลดการจัดกิจกรรมจากงบประมาณที่
ได้รับจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 ลดลง 40%
จากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมโดยเว้นระยะ
ห่างทางสังคม ภายใต้การเฝ้าระวังเชื้อโควิด 19 ดังนี้
(1) ข่าว สอ.มก. รายเดือน 12 ฉบับ จัดส่งวารสารทางไปรษณีย์เฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุเป็น
รายบุคคล สมาชิกสมทบที่แจ้งความประสงค์รับข่าวสาร สอ.มก. สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สอ.มก. ค่าใช้จ่าย 408,098.00 บาท
(2) จัดทำาเอกสารรายละเอียด ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้กบั ผูป้ ระสานงาน หน่วยงานต่างจังหวัด
จำานวน 12 หน่วย (13 คน) ดังนี้
หน่วยงาน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถานีวิจัยดอยปุย
โครงการพหุภาษา
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
สถานีวิจัยทับกวาง
สถานีวิจัยปากช่อง
สถานีวิจัยลพบุรี
โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ
โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน
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ผู้ประสานงาน
นายยรรยง ดำารงพิวัฒน์
นายปัญญา ไพจันทร์
นายสมศักดิ์ เจริญสุข
น.ส.นิตยา พุ่มสุข
นางจิตสุภา ฉุยอุดม
น.ส.บุษบงค์ ศรีเสนา
นางฐิติญา อรชุน
นางปิยนุช ศรไชย
นางขวัญฤทัย เมฆหมอก
นายอภิเชษฐ บุญเรือง
นางอำานวยพร ประทุมโพธิ์
น.ส.มยุฬมาศ ภวพงศ์สุภัทร
น.ส.ทยาวีร์ คงทอง

(3) โครงการปฐมนิเทศสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้ทราบบทบาท สิทธิ หน้าที่ และสวัสดิการ
ต่างๆ ที่พึงได้รับ ภายใต้เงื่อนไข (สมาชิกใหม่ที่ยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศจะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการ
วันเกิด) ในปี 2563 จัดอบรมจำานวน 3 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 214,869.60 บาท ดังนี้
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- ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องวัฒนาฯ สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จำานวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 96 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
- ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
จำานวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 69 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
- ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำาแพงแสน
จำานวนผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 45 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
(4) โครงการสัมมนาผู้เกษียณอายุ
เมื่อวันเสาร์ – วันอาทิตย์ที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ชะอำา
จังหวัดเพชรบุรี จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 131 คน ค่าใช้จ่าย 535,785.25 บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
(5) การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรแก่สมาชิกผู้มีรายได้น้อย
มอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผูม้ รี ายได้นอ้ ย ผูม้ เี งินได้รายเดือนไม่เกิน 24,280.- บาท
ระดับการศึกษาตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี โดยจ่ายให้กบั ผูท้ เ่ี ป็นสมาชิกมาแล้ว ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี มีบุตรที่กำาลังศึกษาอยู่ ตามจำานวนบุตรคนละ 2,000.00 บาท สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุน
อุดหนุนการศึกษาฯ จำานวน 874 คน เป็นเงิน 2,350,000.00 บาท
(6) การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน บุตรสมาชิกทีม่ ผี ลการเรียนดีตามเกณฑ์ทสี่ หกรณ์ฯ กำาหนด ตัง้ แต่
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี โดยทางสหกรณ์ฯ โอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีบดิ า/
มารดาของบุตรผูไ้ ด้รบั ทุน พร้อมใบเกียรติบตั ร มีสมาชิกยืน่ ขอรับทุนการศึกษาบุตร จำานวน 1,279 ราย
เป็นเงิน 3,539,700.00 บาท
(7) การจัดสรรทุนการศึกษาสำาหรับสมาชิก สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ จำานวน 25 ทุนๆ ละ
ไม่เกิน 10,000.00 บาท เป็นเงิน 226,500.00 บาท ดังนี้
7.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำานวน 2 คน
7.2 ระดับปริญญาตรี
จำานวน 6 คน
7.3 ระดับปริญญาโท
จำานวน 8 คน
7.4 ระดับปริญญาเอก
จำานวน 9 คน
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(8) มอบทุนการศึกษาสำาหรับบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ
จำานวน 8 ราย เป็นเงิน 69,000.00 บาท
(9) งานแสดงมุทติ าจิตแก่สมาชิกผูเ้ กษียณอายุ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องรวงข้าว
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สหกรณ์ฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกผู้เกษียณ จำานวน 208 คน พร้อมกับเงินเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ และเงินขวัญถุง รวมเป็นเงิน 12,299,527.70 บาท และหุน้ สอ.มก. คนละ 50 หุน้ หนังสือ
ทีร่ ะลึกงานแสดงมุทติ าจิต ผลิตภัณฑ์จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เหรียญหลวงพ่อคูณ
การบรรยาย “กินอยู่อย่างไร ในยุควิถี New Normal” โดย อาจารย์ไกร มาศพิมล นักโภชนาการบำาบัด
(10) ปฏิทนิ ปีใหม่ 2564 แบบแขวน ให้กบั สมาชิก สมาชิกสมทบ สหกรณ์ลกู ค้า และผูม้ อี ปุ การคุณ
จำานวน 12,000 ฉบับ เป็นเงิน 164,352.00 บาท
(11) สวัสดิการ
ลำาดับ
1
2
3
4
5
6
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รายการ
วันเกิด
เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เพื่อการครองชีพ
เงินขวัญถุง
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม-เงินช่วยทำาบุญ
ช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
6.1 บิดา/มารดา
6.2 คู่สมรส
6.3 บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี)

7 สมาชิกถึงแก่กรรม
8 ช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย
8.1 คนไข้ใน
8.2 ตรวจดูอาการตามคำาสั่งแพทย์
8.3 กรณีโรคร้ายแรงอื่นๆ (50 โรค ตามประกาศฯ แนบท้าย)
8.4 อุบัติเหตุ กระดูกหัก หรือแตก หรือมีบาดแผลฉกรรจ์
8.5 ได้รบั อุบตั เิ หตุ มีบาดแผลฉีกขาดได้รบั การรักษาโดยการเย็บแผล
8.6 เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ประเภทผู้ป่วยนอก
9 รับขวัญบุตร

จำานวน
(ราย)
9,441
240
4,516
209

จำานวนเงิน
(บาท)
28,851,720.00
11,786,213.00
12,141,800.00
1,278,863.70

60
307
270
35
2

886,125.00
3,267,163.00
2,222,252.00
1,037,414.00
7,497.00

57 2,979,853.00
1,616 3,302,000.00
864 1,635,800.00
1,200.00
4
983,000.00
198
139,000.00
70
53,000.00
49
490,000.00
431
105
178,500.00
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ลำาดับ
10
11
12
13
14

รายการ
สมาชิกที่เป็นโสด
สมรส
สมรสที่ไม่มีบุตร
อุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์/บวชชี หรือชีพราหมณ์
ช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัย
14.1 อุทกภัย
14.2 วาตภัย
14.3 อัคคีภัย

จำานวน
(ราย)
38
57
7
5
34
30
3
1

จำานวนเงิน
(บาท)
375,128.00
92,500.00
61,264.00
7,000.00
148,300.00
129,300.00
9,000.00
10,000.00

3.9.4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และโดยมติคณะกรรมการดำาเนินการในการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เห็นชอบปรับลดการจัดกิจกรรมจากงบประมาณที่
ได้รับจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 ลดลง 40%
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จัดโครงการต่างๆ ตามที่กำาหนดไว้ในแผนงาน
ประจำาปี 2563 โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด 530,465.10 บาท ดังนี้
(1) โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
(1.1) ธรรมสัญจร ไหว้พระ เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1 สิงหาคม 2563
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำานวน 128 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 117,508.00 บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
(1.2) ดูศิลปวัฒนธรรม ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี วันที่ 5 กันยายน 2563
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำานวน 72 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 75,919.00 บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
(1.3) นัง่ สมาธิ ปฏิบตั ธิ รรม ณ สำานักปฏิบตั แิ สงธรรมส่องชีวติ สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำานวน 96 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 169,925.10 บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
(2) โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก
(2.1) อบรมออนไลน์ “สร้างเพจขายสินค้า ด้วยงบโฆษณา 0 บาท”
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำานวน 64 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,400.00 บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
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(2.2) ทำาขนมตะโก้ และเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน วันที่ 12 กันยายน 2563 พิซซ่า และบานอฟฟี่
วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 2 โครงการ รวมจำานวน 53 คน ค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ 79,720.00 บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
(3) ดูงานเศรษฐกิจชุมชน
ทำาผ้ามัดย้อม ณ ชุมชนบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 8 สิงหาคม 2563
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำานวน 83 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 69,978.00 บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
(4) ดูงานสถานประกอบการหรือเกษตรกรทีป่ ระสบความสำาเร็จโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ดูงาน ณ บ้านดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บรุ ี ยกเลิกกิจกรรม เนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19
มีค่าใช้จ่ายสำารวจสถานที่จัดกิจกรรม จำานวน 11,015.- บาท
3.9.5 ด้านการบริหารการเงิน
เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัวจากจุดตำ่าสุดในช่วงไตรมาส 2 แต่มาตรการปิดเมืองที่เริ่มกลับมา
เข้มงวดขึ้นหลังจำานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในบางประเทศกลับมาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลง ทำาให้ภาคการท่องเทีย่ วและการส่งออกสินค้าของไทยได้รบั ผลกระทบ
อย่างมาก ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิต
ในหลายประเทศ ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจและครัวเรือนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่สถานการณ์
เริ่มดีขึ้นในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เนื่องจากภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเริ่มเปิดประเทศ พร้อมๆ กับดำาเนินมาตรการทางการคลัง
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เช่น โครงการ “เพิ่มกำาลังซื้อให้
แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โครงการ “คนละครึ่ง” และมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ทั้งยังมีการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 3 ครั้ง เป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนของภาคธุรกิจได้
บางส่วน แต่ก็ทำาให้อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนในตลาดเงินและตลาดทุนลดตำ่าลงด้วย คณะกรรมการ
บริหารการเงินของ สอ.มก. ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึน้ และดำาเนินนโยบายบริหารการเงินด้วยความ
รอบคอบ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก ความสามารถในการแข่งขันและรักษาระดับการเติบโต
ของ สอ.มก.
สรุปรายละเอียดการบริหารเงิน ของ สอ.มก. ในปี 2563 ได้ดังนี้
(1) การบริหารอัตราดอกเบีย้ ในปี 2563 สอ.มก. ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภท
และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ลง จำานวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
66

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ประเภท
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- ตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท
- ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
เงินฝากประจำา 12 เดือน
- ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป
เงื่อนไข
ฝากไม่ถึง 3 เดือน
ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน
ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน
เงินฝากประจำา 24 เดือน (ไม่เสียภาษี)
เงินให้สมาชิกกู้ยืม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1 ม.ค.63 1 มี.ค.63 1 เม.ย.63 1 ก.ค.63
1.65
1.50
1.40
1.30
2.55
2.60

2.40
2.45

2.30
2.35

2.20
2.25

2.70

2.55

2.45

2.35

1.65
2.55
3.90
5.75

1.50
2.40
3.75
5.65

1.40
2.30
3.65
5.55

1.30
2.20
3.55
5.45

(2) การบริหารการลงทุน สอ.มก. ได้นำาเงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 เป็นการลงทุนใน
หลักทรัพย์ทมี่ นั่ คง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนีท้ มี่ หี ลักประกัน
หรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
คำานึงถึงสัดส่วน ระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และเพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นคณะกรรมการบริหารการเงินจึงมีนโยบายกำาหนดสัดส่วนการลงทุน (รวมเงินฝาก) ในองค์กร
หนึ่งๆ ไว้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินลงทุนรวม (ไม่รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล) โดยต้องมีการ
ลงทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนรวม ไม่รวมการลงทุนระยะสั้น
ไม่เกิน 14 วัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารสภาพคล่อง
ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารการเงินได้สร้างผลตอบแทนจากการ ซื้อ-ขาย
ตราสารหนี้ จำานวน 50.47 ล้านบาท
(3) การลงทุนโดยกองทุนส่วนบุคคล ในปี 2563 สอ.มก. ได้วา่ จ้างบริษทั หลักทรัพย์และบริษทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นผู้บริหารกองทุนทั้งสิ้นจำานวน 3 บริษัท คือ บลจ. เอ็มเอฟซี จำากัด
(มหาชน), บลจ.กสิกรไทย จำากัด และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อกระจายความเสี่ยงใน
การบริหารเงินตามหลักการลงทุน ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินได้ติดตามและประเมิน
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ จะต้องเข้ามารายงานผลการดำาเนินงาน
ให้คณะกรรมการบริหารการเงินพิจารณาทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
ณ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนที่บริหารโดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำากัด
(มหาชน), บลจ.กสิกรไทย จำากัด และบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำากัด มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จำานวน
1,216.04 ล้านบาท, 991.47 ล้านบาท และ 198.51 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยในระหว่างปี สอ.มก.
ได้รับผลตอบแทนแล้ว จำานวน 49.27 ล้านบาท, 38 ล้านบาท และ 14.83 ล้านบาท ตามลำาดับ สำาหรับ
ฐานะของกองทุนและผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2563 โดยละเอียดโปรดดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
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(4) การให้สหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ กูย้ มื เงิน สอ.มก. ได้กาำ หนดหลักเกณฑ์ในการให้กแู้ ก่สหกรณ์
อืน่ ๆ โดยพิจารณาจัดสรรให้ตามคุณภาพการบริหารงาน และความจำาเป็นทางด้านการเงินของสหกรณ์
ผู้ขอกู้ รวมทั้งความเอื้ออาทรต่อขบวนการสหกรณ์ โดยมีหลักการ ดังนี้
ก) วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท (ถ้าเกิน 300 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการดำาเนินการ) กรอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมให้เป็นไปตามเกณฑ์ของนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ข) อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน ชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน (ยกเว้นเงินกู้
12 เดือน ปลอดการชำาระเงินต้น 11 เดือน)
ค) ระยะเวลาชำาระคืนไม่เกิน 60 งวดเดือน
ง) คณะกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ทั้งชุดคำ้าประกัน
จ) ลงนามในสัญญาเงินกู้และเบิกรับเงินกู้ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล
การอนุมัติ
จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
ร้อยละ 0.75 จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโน้ม
ลดตำา่ ลงจากปีกอ่ น รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ลกู ค้าจำานวนมากไม่สามารถปล่อยเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกของ
ตัวเองได้ เนื่องจากกฎระเบียบของภาครัฐทีก่ ำาหนดให้ต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชำาระหนีแ้ ล้วไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือน ส่งผลให้สหกรณ์ลูกค้าชำาระหนี้คืนก่อนกำาหนดจำานวนมาก สอ.มก. จึง
ต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ลง โดยคำานึงถึงความสามารถในการแข่งขันและ
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั ไม่ให้ตาำ่ จนเกินไป ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริหารการเงินยังคงคำานึงถึงความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้น โดยได้มีการควบคุมวงเงินที่ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมไว้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์
รวม รวมทั้งมีการเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนสหกรณ์ลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการ
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พิจารณาอนุมัติเงินกู้อย่างรอบคอบ สำาหรับรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นดูได้
จากตารางข้างล่างนี้
วันที่บังคับใช้
9 กันยายน 2562
28 กุมภาพันธ์ 2563
31 มีนาคม 2563

12 เดือน
3.45
3.40

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน
3.85
3.55
3.65
3.75
3.50
3.60
3.70

60 เดือน
4.10
3.95
3.90

นอกจากนั้น สอ.มก.ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำาหรับการให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ คือ เงิน
ให้กู้ระยะเวลา 12 เดือน (ปลอดการชำาระเงินต้น 11 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.55 ต่อปี
โดยมีเงื่อนไขการให้กู้ดังนี้
1. วงเงินกู้รวมสำาหรับโครงการจำานวน 3,000 ล้านบาท
2. ไม่จำากัดวงเงินกู้สำาหรับสหกรณ์แต่ละสหกรณ์
3. สหกรณ์ที่สัญญาเดิมติดเงื่อนไขห้ามชำาระหนี้หมดก่อน 12 เดือน สามารถกู้โครงการนี้
ไปชำาระหนี้เดิมได้
(5) การรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ จากการทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบ
เกีย่ วกับการรับฝากเงินจากสหกรณ์อน่ื โดยมีผลใช้บงั คับกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
ขนาดใหญ่ทมี่ สี นิ ทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ซึง่ มีใจความสำาคัญ ดังนี้ “กรณีของผูฝ้ ากทีเ่ ป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับ
ฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว (ถ้ามี) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวม
กับทุนสำารองของผู้ฝาก”
(6) การบริหารสภาพคล่อง สอ.มก. ได้ดำารงสภาพคล่องร้อยละ 10 ของเงินฝาก ดังนี้
วงเงิน
(ล้านบาท)
60.00
1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
20.00
1.1 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) สาขา มก.
20.00
1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขา มก.
5.00
1.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขา ย่อย มก.
5.00
1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขา มก.
5.00
1.5 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขา มก.
5.00
1.6 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สาขา มก.
ประเภทสภาพคล่อง

หลักประกัน
(ล้านบาท)
พันธบัตรรัฐบาล,หุน้ กูเ้ อกชน 32 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 25 ล้านบาท
หุ้นกู้เอกชน 8 ล้านบาท
หุ้นกู้เอกชน 10 ล้านบาท
หุ้นกู้เอกชน 5 ล้านบาท
หุ้นกู้เอกชน 6 ล้านบาท
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ประเภทสภาพคล่อง

วงเงิน
(ล้านบาท)
6,925.00
650.00
4,515.00
500.00
660.00
600.00
220.00

2. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น
2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
2.2 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
2.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
2.4 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
2.5 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
3. วงเงินกู้ยืมเครือข่ายสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ที่สูงกว่า
บวก 0.50 บาท
50.00
3.1 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำากัด
50.00
3.2 สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จำากัด
30.00
3.3 สอ.กรมป่าไม้ จำากัด
30.00
3.4 สอ.กรมประมง จำากัด
30.00
3.5 สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด
30.00
3.6 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำากัด
รวมทั้งสิ้น
7,205.00
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หลักประกัน
(ล้านบาท)
หุ้นกู้เอกชน
พันธบัตรรัฐบาล,หุ้นกู้เอกชน
หุ้นกู้เอกชน
พันธบัตรรัฐบาล,หุ้นกู้เอกชน

3.9.6 ด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด (สอ.มก.) ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
การบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อน สอ.มก. ให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงิน
ที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในระดับที่เหมาะสม ในปี 2561 ได้เริ่มแต่งตั้งคณะ
ทำางานบริหารความเสีย่ ง และคณะทำางานควบคุมภายใน และดำาเนินการต่อในปี 2562 ต่อมาในปี 2563
คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 62 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการทำางานที่
ต่อเนื่อง และให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ทั้งนี้ได้นำา
ผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สอ.มก. (2559-2563) มาพิจารณาหาปัจจัยเสี่ยง ทำาการประเมิน
ความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบที่ผ่านมา และวางแผนการจัดการความเสี่ยงด้วยการยึดหลักระบบการ
ควบคุมภายในทุกระดับเป็นสำาคัญ ทัง้ ให้มกี ารติดตามและประเมินผลเป็นประจำา รวบรวมเสนอในแต่ละ
เดือน โดยเน้นที่ระบบการปฏิบัติการ เพื่อให้เกิด
• การควบคุมป้องกัน (Preventive Control)
• การควบคุมแบบตรวจพบ (Detective Control)
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• การควบคุมแบบส่งเสริมชี้แนะ (Directive Control)
• การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control)
ซึ่งครอบคลุมกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงทั้ง 4 แบบ คือ
• การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance – Take)
• การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction – Treat)
• การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance – Terminate)
• การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing – Transfer)
กรอบการดำาเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากล โดยหวังผลที่ตามมาของการควบคุมภายในที่ดี คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ของ สอ.มก.
ในภาพรวม ประกอบด้วย
1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน
2. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ
ผลสำาเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ต้องสร้างจากจิตสำานึกกระตุ้นให้บุคลากรของ สอ.มก. ตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการควบคุมภายใน ที่สำาคัญต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อให้การดำาเนินงาน
ของ สอ.มก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกล่าวข้างต้น เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องมีความเข้าใจ
หลักการบริหารความเสี่ยง และนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยความเห็นชอบตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการดำาเนินการครัง้ ที่ 9/2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ให้มีการกำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง สอ.มก. ดังนี้
1. กำาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและคณะกรรมการแต่ละชุด และต้อง
ให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ และเหมาะสม
2. กำาหนดให้ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทาง
การป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสีย่ งอย่างสมำา่ เสมอพร้อมทัง้ จัดทำารายงานทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งตามกรอบการดำาเนินงาน
และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
3. กำาหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์
แผนงาน และการดำาเนินงานของ สอ.มก.
4. เมื่อกรรมการและเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อ สอ.มก.
จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำาเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป

71

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

72

5. มีการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
สอ.มก. และสนับสนุนให้กรรมการและเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างทัว่ ถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสีย่ งให้คณะกรรมการดำาเนิน
การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้
ตระหนักถึงความสำาคัญ และความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำาเนินการด้านบริหารความเสี่ยงของ
สอ.มก. ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำา “คู่มือบริหารความเสี่ยง” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สอ.มก. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สอ.มก.
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเป็นแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และ สมาชิก สอ.มก.
3. เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกระบวนการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงใน สอ.มก.
ในการวางแผนการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำาหนดประเภทความ
เสี่ยง ของ สอ.มก. เป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
4. ความเสี่ยงด้านการลงทุน
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
6. ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดทำารายงานการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน ในปี
2563 โดยกำาหนดแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง การกำาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง การจัดระดับความเสีย่ ง การกำาหนดแผนภูมคิ วามเสีย่ ง การจัดลำาดับ
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลครบทุก 6 ประเภทความเสีย่ งของ สอ.มก. คณะกรรมการดำาเนินการจึงมอบหมาย
ให้คณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้องนำาไปวิเคราะห์และพิจารณาเสนอต่อไป ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการบริหาร
2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ โดยคณะกรรมการเงินกู้
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3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านการลงทุน โดยคณะกรรมการบริหารการเงิน
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการบริหารการเงิน
6. ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะกรรมการ
บริหารการเงิน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรวบรวมผลการดำาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 5 ปีย้อนหลัง เพื่อวิเคราะห์โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ดำาเนินการแล้วไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมาย โครงการที่ชะลอการดำาเนินการ โครงการที่ยกเลิก และนำาผล SWOT เดิม มาเปรียบเทียบ
กับ SWOT ใหม่ (พ.ศ. 2563) เพื่อเป็นข้อมูลในการกำาหนดแผนกลยุทธ์ ปี 2564-2568 ต่อไป จึงได้
เสนอคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ปี 2564-2568
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาในส่วนของลูกหนี้สมาชิก
โดยพิจารณาถึง
• แนวทางกำาหนดระเบียบของคณะกรรมการดำาเนินการเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก และ
ถือใช้อย่างเคร่งครัด
• การให้เงินกู้อยู่บนฐานของความสามารถในการชำาระหนี้ โดยพิจารณาจากรายได้ประจำา
(เงินเดือน เงินประจำาตำาแหน่ง)
• ระยะเวลาชำาระคืนเงินกู้ของสมาชิกเป็นไปตามคำาแนะนำาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งเงินกู้
ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ
• สมาชิกมีเงินคงเหลือเป็นไปตามคำาแนะนำาของกรมส่งเสริมสหกรณ์
• สหกรณ์มีกลไกในการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อหักเงินให้สหกรณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
• สหกรณ์มีการบริหารผูค้ ำ้าประกันตลอดจนหลักทรัพย์ของลูกหนี้ได้
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มอบฝ่ายจัดการรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ (Incident Report) โดยให้ระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ สรุปวิธีแก้ไข และข้อเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณาร่วมกันในการกำาหนด
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมอบ
ฝ่ายจัดการนำาเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน และร่วมกันกำาหนดแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกใน
การใช้บริการ สอ.มก.
ความเสี่ยงด้านการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาระเบียบขั้นตอนใน
การอนุมตั ิ การฝากหรือการลงทุนทีช่ ดั เจน ไม่ขดั ต่อกฎหมาย รวมทัง้ พิจารณาราคาตราสารในตลาดเงิน
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ตลาดทุน และการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ นโยบายและสถาบันธุรกิจการเงินต่างๆ รวมทัง้ สหกรณ์
ออมทรัพย์พันธมิตรของ สอ.มก. เพื่อระมัดระวังผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของสหกรณ์ ทั้งนี้ที่
ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการเงินพิจารณา ซึ่งได้พิจารณา
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ลำาดับความเสี่ยง และ
กำาหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง ได้แก่
• ด้านการให้สหกรณ์อื่นกู้ กำาหนดแนวทางกำาหนดจัดการความเสี่ยง ได้แก่
- กำาหนดให้เจ้าหน้าที่ติดตาม รายงาน และวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เปลี่ยนแปลง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ให้กู้รายอื่น เสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินเป็นประจำาทุกเดือน
- ติดตามและประเมินสถานะทางการเงินของลูกหนี้สหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- จัดให้มีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
• ด้านการลงทุนในตราสารหนี้ กำาหนดแนวทางกำาหนดจัดการความเสี่ยง ได้แก่
- กำาหนดให้เจ้าหน้าทีต่ ดิ ตาม รายงาน และวิเคราะห์การอัตราดอกเบีย้ นโยบายทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ และวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนของ
ตราสารที่ออกจำาหน่ายในตลาด
- กำาหนดหลักเกณฑ์การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
• ด้านการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล กำาหนดให้มีการติดตามการดำาเนินงานของกองทุนอย่าง
ต่อเนื่องใกล้ชิด รวมทั้งให้มีการประเมินผลการดำาเนินงานตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารการเงินพิจารณา ซึง่ ได้พจิ ารณาความเสีย่ ง ปัจจัยเสีย่ ง ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิด ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง ลำาดับความเสี่ยง และกำาหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง ด้านการบริหารกระแสเงินสดให้
เพียงพอต่อการบริการสมาชิก ซึ่งได้กำาหนดให้มีการสำารองเงินให้เพียงพอ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินเพื่อเป็นตัวเลือกให้สมาชิกและตรงกับความต้องการของสมาชิก การกำาหนดวงเงินกู้ยืมกับธนาคาร
ต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกันเพื่อกระจายความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้พิจารณาความเสี่ยงอันเกิดจากการที่สหกรณ์ไม่รายงานการทำาธุรกรรมและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ทำาธุรกรรมตามข้อกำาหนด ตามความในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ สมาชิก ทำาให้เกิดปัญหาเรือ่ งความน่าเชือ่ ถือของสหกรณ์ และทำาให้
ชื่อเสียง สถานภาพของสหกรณ์ถูกทำาลายลง

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

กรณีความเสีย่ งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำากัด ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย โดยมีมาตรการการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกกับรายชื่อบุคคลที่ถูก
กำาหนด
ในปี 2563 ถือได้ว่าภารกิจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ซึ่งในปีถัดไปจะต้องดำาเนินการในส่วนของการติดตามความเสี่ยงและประเมินผลความเสี่ยงต่อไป
3.10 กิจกรรมการอบรม/ประชุม/สัมมนา

ในปี 2563 สอ.มก. ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการดำาเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ โดยส่งผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดังนี้
รายชื่อผู้เข้าร่วม
หัวข้อเรื่อง
อบรม – สัมมนา
13 กุมภาพันธ์ 2563
ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ ประชุมหารือรับฟังความคิดเห็น
นางสาวอุราพร พิมพ์ทอง (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา
89/2 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิเชียร ไล้เลิศ
อบรม หลักสูตร คณะกรรมการ
นายชาญชัย ไล้เลิศ
อำานวยการ และคณะกรรมการ
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
เงินกู้
วัน เดือน ปี

7 - 8 มีนาคม 2563

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

สัมมนา พลังการพูดสำาหรับผูน้ าำ
สหกรณ์

16 - 21 มีนาคม 2563

นางสรัญญา โชติพัฒน์
นางธาริณี ประนิช

โครงการอบรมผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ฯ รุ่นที่ 21

23 มีนาคม 2563

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

โครงการเสวนา กลไกแก้วิกฤต
การเงินและฟืน้ ฟูสหกรณ์ เครือ่ ง
มือรักษาเสถียรภาพ ระบบสหกรณ์
ที่ขาดหายไป

สถานที่ / หน่วยงาน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำากัด
โรงแรมดวงตะวัน อำาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำากัด
โสมากา ป่าสัก รีสอร์ท
อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี
สมาคมนักบริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์
ห้ อ งพั น ธุ ม ดิ ษ ยมณฑล
อาคาร เคยู โฮม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้อง EC5205 ชัน้ 2 อาคาร
ปฏิบตั กิ ารคณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิ ช าสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มก.
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วัน เดือน ปี
9 มิถุนายน 2563
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – สัมมนา
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

10 มิถุนายน 2563

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
ผศ.วิมล รอดเพ็ชร

3 กรกฎาคม 2563

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา

16 กรกฎาคม 2563

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา

23 กรกฎาคม 2563

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

29 กรกฎาคม 2563

นางปิยธิดา แย้มเกษร
นางสาวธัญญ์ศริน วราชุน

20-21 สิงหาคม 2563

นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์
นายปฐมพงศ์ ใจช่วย

21 สิงหาคม 2563

นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล

27-28 สิงหาคม 2563

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นายนพดล ระโยธี
นางสาวอุราพร พิมพ์ทอง
นายพรภิชัย ทะวงศ์

หัวข้อเรื่อง

สถานที่ / หน่วยงาน

โครงการเสวนา เจาะลึกเส้นทาง
การฟืน้ ฟูกจิ การในศาลล้มละลาย
สัมมนา ข้อควรพิจารณาเมื่อ
ลูกหนี้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ และ
เข้า Chapter11
ปาฐกถาพิเศษ ยกเครือ่ งสหกรณ์
ไทยสู่ยุคการค้าดิจิทัล
บรรยาย ข้อควรพิจารณาของ
เจ้าหนีเ้ มือ่ ลูกหนี้ บมจ. การบินไทย
ฟื้นฟูกิจการ
สัมมนา ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมหา
คำาตอบ เจาะลึก ประเด็นเด็ด
กฎกระทรวง
ประชุม ซักซ้อม วิธีปฏิบัติทาง
บัญชีกรณีสหกรณ์นาำ เงินไปลงทุน
ในหุ้นบริษัทการบินไทย จำากัด
(มหาชน)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำารูปแบบการพิจารณา
การให้เงินกู้ ระหว่างสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร และการจัดกลุ่ม
ลูกหนีส้ หกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
(Credit Risk Rating)
โครงการเปิดห้องสมุดสู่ชุมชน
(โครงการห้องสมุดชุมชน)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จำากัด
สันนิบาตสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จำากัด
สันนิบาตสหกรณ์
สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร ภายใน
บริเวณ มก.
สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

โรงเรียนในอำาเภอกำาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม / สำานัก
หอสมุด วิทยาเขตกำาแพงแสน

อบรมหลักสูตร การบริหารงาน สถาบันบัณฑิต
สหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ พัฒนบริหารศาสตร์
สังเกต สำาคัญและมุมมองทาง
กฎหมาย รุ่นที่ 1

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

วัน เดือน ปี
10 กันยายน 2563

9-16 กันยายน 2563

30 กันยายน 2563
25-28 ตุลาคม 2563

รายชื่อผู้เข้าร่วม
หัวข้อเรื่อง
อบรม – สัมมนา
นางเพียงพร สนธิสุทธิ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
นายแสงจันนทร์ ชัยธงรัตน์ บทบาทหน้าที่และการประสาน
งานด้าน ความปลอดภัย สำาหรับ
ผู้ประสานงานของหน่วยงานฯ
ฝีกอบรม หลักสูตร การเงิน การ
นายวิเชียร ไล้เลิศ
บัญชี และการบริหาร สำาหรับ
นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
กรรมการดำาเนินการ และผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ รุ่นที่ 10
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
การจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออม
ทรัพย์อดุ มศึกษาแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร กรรมการดำาเนิน
นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
การใหม่ รุ่นที่ 26

29-30 ตุลาคม 2563

นางธาริณี ประนิช
นางสรัญญา โชติพัฒน์
14-15 พฤศจิกายน 2563 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นายวิเชียร ไล้เลิศ

การฝึกอบรม หลักสูตร เจาะลึก
การตรวจสอบกิจการ
เสวนา เศรษฐกิจประเทศไทย
หลังโควิด-19

24 พฤศจิกายน 2563

นางสาวอังกาบ แตงเอี่ยม อบรมหลักสูตรกฎหมายฟอกเงิน
นางสาวศศิภา เพชรกรรพุม สำาหรับผู้มหี น้าที่รายงาน ได้รับ
การรับรองจากสำานักงาน ปปง.
โครงการสัมมนา สมาคมนัก
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นายชาญชัย ไล้เลิศ
บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ บังคับ
คดีอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อ
สหกรณ์และประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2563

28 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ / หน่วยงาน
กองยานพาหนะฯ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำากัด
โรงแรมนภาลัย อ.เมือง
จ.อุดรธานี / ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
โรงแรม อวานี ขอนแก่น
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น /
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด
Online อบรมผ่านระบบ
Zoom (เทปการบรรยาย)
/ ThaiLawTraining
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำากัด
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วัน เดือน ปี
28 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม – สัมมนา
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

หัวข้อเรื่อง

สถานที่ / หน่วยงาน

สัมมนาไตรภาคีวิชาการ การ
บริหารงานสหกรณ์ยุค New
normal เพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืน

ห้องประชุม @BOT ศูนย์
การเรียนรู้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / สหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จำากัด

สัมมนา การประมาณการค่าเผือ่ สันนิบาตสหกรณ์
หนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็น
ร้อนตาม กฎกระทรวงทีผ่ า่ นความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

30 พฤศจิกายน 2563

นางปิยธิดา แย้มเกษร
นางสาวธัญญ์ศริน วราชุน

15-23 ธันวาคม 2563

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิภ์ อู่ ร่าม ฝึกอบรมหลักสูตร การเงิน การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
นายชาญชัย ไล้เลิศ
บัญชี การบริหาร
แห่งประเทศไทย จำากัด

3.11 สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเยี่ยมชมกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษา
ดูงาน ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก การให้สนิ เชือ่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดังนี้
วัน เดือน ปี
21 กุมภาพันธ์ 2563
25 กันยายน 2563

รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์อาชีพ แห่งประเทศไทย จำากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำากัด

3.12 ประเภทสมาชิกและสหกรณ์ที่ถูกด�าเนินคดีและได้รับช�าระหนี้
และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ปี 2563

รายการ

จำานวน

ยอดหนี้

1. ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา

37 คน

23,975,747.31

2. ลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดี

3 คน

3,516,093.74

14 คน

15,560,708.91

4. ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ที่ถูกดำาเนินคดี

1 ราย

42,415,689.58

5. ลูกหนี้เงินฝากสหกรณ์อื่นที่ถูกดำาเนินคดี

1 ราย

3,987,141.09

3. ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิกขาดส่งชำาระหนี้เกิน 3 งวด
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3.13 โครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ตั้งแต่ ปี 2543 มีโครงการที่สนับสนุน รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้น 4,553.14
ล้านบาท ซึ่งได้ดำาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในระหว่างการชำาระคืนตามข้อตกลง ดังนี้
วิทยาเขต

ชำาระคืน อยู่ระหว่าง
จำานวน
หมดแล้ว ชำาระคืน
(โครงการ)
(โครงการ) (โครงการ)

ประกอบด้วย

จำานวน
มูลค่า
(โครงการ) (ล้านบาท)

1. บางเขน

24

8

16

- โครงการก่อสร้างอาคาร
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
และปรับปรุงอาคาร

16
8

2,100.23
230.32

2. กำาแพงแสน

17

5

12

- โครงการก่อสร้างอาคาร
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
และปรับปรุงอาคาร

8
9

1,464.08
55.57

3. ศรีราชา

3

3

-

- โครงการก่อสร้างอาคาร

3

381.22

4. สกลนคร

2

-

2

- โครงการก่อสร้างอาคาร

2

160.02

5. โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

3

3

-

- โครงการก่อสร้างอาคาร
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
และปรับปรุงอาคาร

2
1

146.39
15.31

ยังคงเหลือเงินทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการชำาระคืน รวมทุกโครงการ เป็นเงินทัง้ สิน้ 1,918.01 ล้านบาท
3.14 รายงานความก้าวหน้าการขายที่ดินพร้อมอาคารโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 อนุมัติหลักการให้ขาย
อาคารพร้อมที่ดินโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง และขอให้ตั้งคณะทำางานโดยมีผู้แทนของสมาชิก
ด้วย
การดำาเนินการในปี 2560 มีการแต่งตัง้ คณะทำางานขายทีด่ นิ พร้อมอาคาร โครงการสวนเกษตร
จังหวัดระยอง โดยมีผู้แทนของสมาชิก จำานวน 4 ท่าน ร่วมเป็นคณะทำางานด้วย คณะทำางานได้มีการ
ประชุมเพื่อกำาหนดแนวทางในการดำาเนินการ โดยได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพปัจจุบันของที่ดินและ
อาคารทีจ่ งั หวัดระยอง และกำาหนดให้มกี ารประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยบริษทั แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์
จำากัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีผ่ า่ นการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(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
รายการ

จำานวน (แปลง)

เนื้อที่

มูลค่า (บาท)

1.1 ที่ดินเปล่า

1

11 ไร่ 59 ตร.ว.

4,459,000.00

1.2 ที่ดินเปล่าและเป็นบ่อนำ้าบางส่วน

2

5 ไร่ 1 งาน 8 ตร.ว.

1,132,400.00

2. ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าทั้งสิ้น 3,516,300.00 บาท ประกอบด้วย
รายการ
2.1 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
2.2 อาคารโรงอาหาร

จำานวน (หลัง)
3
1

มูลค่า (บาท)
3,139,200.00
377,100.00

3. มูลค่าที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ้น 9,107,700.00 บาท
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คณะทำางานฯ จึงได้พจิ ารณากำาหนดราคาขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างโครงการสวนเกษตร จังหวัด
ระยอง ในราคาไม่ตำ่ากว่า 12,000,000.00 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยให้ผู้ซื้อชำาระค่าใช้จ่ายใน
การขายทั้งหมด และกำาหนดระยะเวลาขายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผู้สนใจซื้อโดยติดต่อขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ราย แต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว
ในปี 2561 ได้มีการเดินทางไปสำารวจสภาพของโครงการ พบว่าสภาพอาคารบ้านพักทรุดโทรม
มากขึ้น บริเวณโดยรอบต้นไม้และหญ้าขึ้นรกตามสภาพ โดยสหกรณ์ฯ ยังคงประกาศการขายต่อ แต่
ยังไม่มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อแต่อย่างใด
ในปี 2562 มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อที่ดิน 1 ราย โดยติดต่อขอซื้อเฉพาะโฉนดเลขที่ 49790 จำานวน
1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ซึ่งสภาพที่ดินเป็นบ่อนำ้าเกือบทั้งหมด คณะกรรมการ
ดำาเนินการในการประชุม ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดิน
ดังกล่าวเป็นบ่อนำ้าส่วนกลางของสมาชิกในโครงการ จึงไม่สามารถขายที่ดินแปลงดังกล่าวได้
ในปี 2563 ได้มีการเดินทางไปสำารวจสภาพของโครงการ พบว่าสภาพอาคารบ้านพักทรุดโทรม
มากขึน้ กว่าเดิม ฝ้าเพดานด้านในอาคารบางหลังเริม่ มีนาำ้ ซึมเข้ามาด้านในเนือ่ งจากหลังคาผุ แต่รากฐาน
ของอาคารทุกหลังยังมีความแข็งแรงดีอยู่ บริเวณโดยรอบมีต้นไม้และหญ้าขึ้นรกตามสภาพ ปัจจุบัน
ยังไม่มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว
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3.15 รายงานความก้าวหน้าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ได้ลงทุนในหุน้ กู้ บมจ.การบินไทย มาตัง้ แต่
ปี 2548 เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี ซึ่ง สอ.มก. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสมำ่าเสมอ
รวมผลตอบแทนที่ได้รับแล้วประมาณ 1,160 ล้านบาท ปัจจุบันมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
คงเหลือ จำานวน 20 รุ่น มูลค่า ณ ราคาพาร์ จำานวน 3,260,000,000.00 บาท ราคาตามบัญชี
3,309,820,307.81 บาท เนื่องจากมีการลงทุนตลาดรองบางส่วน
การลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย เป็นการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 (3) และ (7) และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งกำาหนด
ให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตำ่ากว่าระดับ A- ซึ่งหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ถือ
เป็นหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำาสั่งรับคำาร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บมจ.
การบินไทย ส่งผลให้ บมจ.การบินไทย เข้าสู่สภาวะพักชำาระหนี้ (Automatic Stay)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย
และตั้งคณะผู้ทำาแผน ได้แก่ พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ นายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร
และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำากัด
เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เรือ่ ง คำาสัง่
ศาลให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำาแผน บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) ลูกหนี้ ทั้งนี้เจ้าหนี้จะต้องยื่น
ขอรับชำาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในกำาหนดเวลา 1 เดือน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีกรณีสหกรณ์นาำ เงินไปลงทุนในหุน้ บริษทั การบินไทย
จำากัด (มหาชน) ตามหนังสือที่ กษ 0404/ว 43 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และหนังสือที่ กษ 0404/ว 68
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พจิ ารณาแล้วเห็นว่าศาลล้มละลายกลางอยูร่ ะหว่าง
ดำาเนินการเกีย่ วกับการพิจารณาเห็นชอบแผนฟืน้ ฟูกจิ การ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จงึ กำาหนดให้สหกรณ์
ถือปฏิบัติทางบัญชีเป็นแนวเดียวกันเกี่ยวกับการนำาเงินไปลงทุนในหุ้นของบริษัทการบินไทย จำากัด
(มหาชน) โดยปฏิบตั ติ ามข้อ 23 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560
จนกว่าศาลล้มละลายกลางมีคำาสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ สหกรณ์จึงจะแสดงมูลค่าเงินลงทุนตาม
แผนฟื้นฟูกิจการต่อไป โดยกำาหนดให้สหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
2. เนื่องจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย เป็นหุ้นกู้ที่สหกรณ์มีความตั้งใจจะถือจนครบ
กำาหนด จึงให้สหกรณ์ตีราคาหุ้นกู้ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย
3. กรณีที่ซื้อหุ้นกู้มาด้วยราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ เนื่องจากสหกรณ์ระงับการรับรู้
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ จึงให้ทยอยตัดส่วนเกินราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้คงเหลือในอัตรา
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เส้นตรง ตามระยะเวลาคงเหลือของหุ้นกู้ที่จะถึงกำาหนดชำาระ และรับรู้เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
ตัดจำาหน่ายถือเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่ง สอ.มก. มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำานวน 49,820,307.81 บาท ต้องตัด
จำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ดังนี้
ปี

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

ล้าน
6.62 6.62 6.16 5.55 5.55 3.87 3.87 3.72 3.03 1.32 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
บาท

สอ.มก. ได้นำาส่งคำาขอรับชำาระหนี้และแนบหลักฐานประกอบคำาขอรับชำาระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นเงินต้น 3,260,000,000.00 บาท ดอกเบี้ย 92,481,350.71
บาท (รวมดอกเบี้ยผิดนัด) รวมทั้งสิ้น 3,352,481,350.71 บาท โดยเป็นเจ้าหนี้ลำาดับที่ 5,864
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รุ่น

THAI215B
THAI243A
THAI212A
THAI242A
THAI21DA
THAI24DA
THAI224A
THAI254A
THAI229A
THAI259A
THAI26DA
THAI28DA
THAI276A
THAI326A
THAI282A
THAI288A
THAI295A
THAI345A
THAI29NA
THAI34NA

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

13 พ.ค. 64
23 มี.ค. 67
7 ก.พ. 64
7 ก.พ. 67
26 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 67
30 เม.ย. 65
30 เม.ย. 68
30 ก.ย. 65
30 ก.ย. 68
23 ธ.ค. 69
23 ธ.ค. 71
23 มิ.ย. 70
23 มิ.ย. 75
28 ก.พ. 71
16 ส.ค. 71
3 พ.ค. 72
3 พ.ค. 77
13 พ.ย. 72
13 พ.ย. 77
รวม

วันครบ
กำาหนด

150,000,000.00 150,535,815.39
200,000,000.00 203,995,733.30
60,000,000.00 60,314,327.02
230,000,000.00 232,345,837.53
10,000,000.00 10,069,673.40
330,000,000.00 332,072,967.54
15,000,000.00 15,054,974.13
200,000,000.00 200,000,000.00
280,000,000.00 281,778,515.89
220,000,000.00 220,000,000.00
120,000,000.00 121,032,795.49
130,000,000.00 134,842,580.08
150,000,000.00 155,480,619.50
40,000,000.00 40,000,000.00
105,000,000.00 108,754,287.60
120,000,000.00 126,770,402.40
350,000,000.00 353,662,205.17
350,000,000.00 356,389,647.97
100,000,000.00 102,517,202.14
100,000,000.00 104,202,723.26
3,260,000,000.00 3,309,820,307.81

ราคาพาร์ (บาท)

ราคาตามบัญชี
(บาท)

คำานวณดอกเบี้ยปกติตามหน้าตั๋ว
ดอกเบี้ยปกติ
วันเริ่ม วันสุดท้าย %
(บาท)
664,520.55
13 พ.ค. 63 16 มิ.ย. 63 4.62%
23 มี.ค. 63 23 มิ.ย. 63 4.98% 2,537,753.43
7 ก.พ. 63 23 มิ.ย. 63 5.14% 1,166,005.48
7 ก.พ. 63 23 มิ.ย. 63 5.58% 4,852,306.85
26 ธ.ค. 62 23 มิ.ย. 63 4.76%
236,043.83
26 ธ.ค. 62 23 มิ.ย. 63 4.98% 8,149,463.02
30 เม.ย. 63 23 มิ.ย. 63 4.62%
104,424.66
30 เม.ย. 63 23 มิ.ย. 63 4.92% 1,482,739.73
30 มี.ค. 63 23 มิ.ย. 63 4.44% 2,929,183.56
30 มี.ค. 63 23 มิ.ย. 63 4.74% 2,457,008.22
23 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 4.35% 2,731,561.65
23 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 4.66% 3,170,076.71
23 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 4.04% 3,171,123.29
23 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 4.68%
979,594.52
28 ก.พ. 63 14 ก.ค. 63 3.76% 1,492,668.49
16 ก.พ. 63 3 มิ.ย. 63 4.04% 1,447,758.90
3 พ.ค. 63 3 มิ.ย. 63 4.20% 1,288,767.12
3 พ.ค. 63 3 มิ.ย. 63 4.65% 1,426,849.32
13 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63 3.72%
193,643.84
13 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63 3.98%
207,178.08
รวมดอกเบีย้ ปกติ 40,688,671.25

วันเริ่มคำานวณดอกเบี้ยผิดนัด
ดอกเบี้ยผิดนัด รวมดอกเบี้ยทั้งสิ้น
วันเริ่ม วันสุดท้าย %
(บาท)
(บาท)
17 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.62% 2,448,493.15 3,113,013.70
24 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.98% 3,174,465.75 5,712,219.18
24 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 7.14% 974,169.86 2,140,175.34
24 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 7.58% 3,964,443.84 8,816,750.69
24 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.76% 153,720.55
389,764.38
24 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.98% 5,237,868.49 13,387,331.51
24 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.62% 225,805.48
330,230.14
24 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.92% 3,147,178.08 4,629,917.81
24 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.44% 4,100,427.40 7,029,610.96
24 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.74% 3,371,846.57 5,828,854.79
1 ก.ค. 63 14 ก.ย. 63 6.35% 1,586,630.14 4,318,191.79
1 ก.ค. 63 14 ก.ย. 63 6.66% 1,802,761.65 4,972,838.36
1 ก.ค. 63 14 ก.ย. 63 6.04% 1,886,465.75 5,057,589.04
1 ก.ค. 63 14 ก.ย. 63 6.68% 556,361.64 1,535,956.16
15 ก.ค. 63 14 ก.ย. 63 5.76% 1,027,331.51 2,520,000.00
4 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.04% 2,045,326.03 3,493,084.93
4 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.20% 6,123,561.65 7,412,328.77
4 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 6.65% 6,568,013.70 7,994,863.02
1 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 5.72% 1,661,150.68 1,854,794.52
1 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 5.98% 1,736,657.54 1,943,835.62
รวมดอกเบีย้ ผิดนัด 51,792,679.46 92,481,350.71
รวมเงินต้นและดอกเบีย้ ทัง้ หมด 3,352,481,350.71

รายละเอียดการยื่นขอรับชำาระหนี้ หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
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3.16 รายงานความก้าวหน้าชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด
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เงินฝาก ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด สมัครเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
จำากัด ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 โดยซื้อหุ้นในชุมนุม
สหกรณ์ฯ ตัง้ แต่ปี 2554 จำานวน 31 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1,000,000.00 บาท เป็นเงิน 31,000,000.00 บาท
และฝากประเภทเงินฝากประจำา 60 เดือน ยอดรวมทั้งสิ้น 685 ล้านบาท ซึ่งครบกำาหนดและได้รับเงิน
ฝากคืนแล้ว จำานวน 250 ล้านบาท คงเหลือเงินฝาก 435 บาท ตลอดระยะเวลาการฝาก สหกรณ์ฯ
ได้รับดอกเบี้ยจากชุมนุมสหกรณ์ฯ มาแล้วประมาณ 185 ล้านบาท
ในปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ฯ นำาหลักทรัพย์มาคำ้าประกันเงินฝากเป็นโฉนดที่ดิน จำานวน 204
แปลง เนื้อที่รวม 32-0-47.60 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรเดิม ชื่อโครงการ
มหาสารคาม 1 เป็นหลักประกัน ที่ดินดังกล่าว สอ.มก. ได้มอบให้ บมจ.อาร์พีวี แวลูเอชั่น ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2561 โดยบริษทั ฯ ได้ประเมินมูลค่าตลาดไว้เป็นเงิน 203.70 ล้านบาท
ราคาประเมินทางราชการจากกรมที่ดิน ตารางวาละ 16,000.00 บาท เป็นเงิน 204.11 ล้านบาท
ในปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีผลการดำาเนินงานขาดทุน ทำาให้มูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ
เหลือมูลค่าหุ้นละ 965,558.06 บาท สหกรณ์ฯ จึงต้องตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ
หุ้นละ 34,441.94 บาท เป็นเงิน 1,067,700.14 บาท และที่ประชุมใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเวลา 5 ปี สำาหรับเงินฝาก 85 ล้านบาทที่ครบกำาหนดฝากและไม่ได้ขยาย
เวลาฝากออกไปปีแรกเป็นเงิน จำานวน 17 ล้านบาท ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว53
เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นำาเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น
ในปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ฯ นำาหลักทรัพย์ จำานวน 3 รายการ มาคำ้าประกันเงินฝากเพิ่มเติม โดย
สหกรณ์ฯ จดจำานองเป็นลำาดับสองร่วมกับอีก 3 สหกรณ์ ได้แก่
1. ที่ดินว่างเปล่า จำานวน 10 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ซอยติดถนนเมืองทองธานีโครงการ 3 ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนือ้ ทีร่ วม 11-0-32 ไร่ ราคาประเมิน 1,108,6000,000.00
บาท จดจำานองกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด เป็นเงิน
840,000,000.00 บาท เหลือส่วนต่างให้กับ สามสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดทะเบียนเป็นลำาดับ
สองพร้อมกัน จำานวน 268,600,000.00 บาท
2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ไม่แล้วเสร็จ) เป็นอาคารชุดพาณิชยกรรมและพักอาศัย จำานวน 3
ทาวน์เวอร์ (อาคาร TOBA เมืองทองธานี) โดยมีรากฐานร่วมกัน ตั้งอยู่ที่ ถนนบอนด์สตรีท
ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนือ้ ที่ 4-1-10 ไร่ ราคาประเมิน 1,009,429,000.00
บาท จดจำานองกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด ถ้าขายในราคา
ประเมินได้จะคืนให้ สอ.มศว. 600,000,000.00 บาท เงินทีเ่ หลือให้ชมุ นุมสหกรณ์ฯ ใช้ในการ
หมุนเวียนและชำาระดอกเบี้ยเงินฝากบางส่วนเป็นเงิน 130,000,000.00 บาท และที่เหลืออีก
279,429,000.00 บาท เป็นส่วนต่างสำาหรับผู้จดจำานองเป็นลำาดับ 2 สามสหกรณ์

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

3. ที่ดินว่างเปล่าจำานวน 44 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ซอยนวมินทร์ 72 (ปัฐวิกรณ์) ถนนนวมินทร์ แขวง
คลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร เนือ้ ทีร่ วม 11-0-6.1 ไร่ ราคาประเมิน 1,034,900,000.00
บาท จดจำานองกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำากัด เป็นเงิน 900,000,000.00
บาท คงเหลือส่วนต่างให้กับสามสหกรณ์ที่จดทะเบียนเป็นลำาดับสองพร้อมกัน จำานวน
134,900,000.00 บาท
รวมคงเหลือส่วนต่างทั้ง 3 รายการสำาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดจำานองเป็นลำาดับที่ 2
พร้อมกันสามสหกรณ์เป็นเงิน 682,929,000.00 บาท แต่ละสหกรณ์จะได้สิทธิ์หนึ่งใน
สามส่วน คิดเป็นเงิน 227,643,000.00 บาท
สอ.มก. มีหลักประกันเป็นโฉนดที่ดิน จำานวน 204 แปลง ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรเดิม
ชื่อโครงการมหาสารคาม 1 ราคาประเมินทางราชการจาก เป็นเงิน 204,109,890.00 บาท
จดจำานองคำ้าประกันเงินฝากจำานวน 435,000,000.00 บาท เมื่อรวมหลักประกันทั้งหมดแล้ว
สอ.มก. จะมีหลักประกันมูลค่า 431,752,890.00 บาท สำาหรับเงินฝาก 435,000,000.00 บาท
ผลการประกอบการในปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์ฯ มียอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น ทำาให้มูลค่าหุ้น
ลดลงอีกหุน้ ละ 301,517.88 บาท คิดเป็นจำานวนผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุน้ จำานวน 9,347,054.28
บาท ทางชุมนุมสหกรณ์ฯ จึงได้จัดทำาแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและปรับปรุงการ
ดำาเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ โดยแผนพัฒนาธุรกิจดังกล่าวมีระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2563-2568) นำา
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ฯ
เห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาธุรกิจแล้ว สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์
ปฏิบัติแทนนายทะเบียนสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญและรับทราบแผนพัฒนาธุรกิจดังกล่าว
ด้วย โดยมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากจาก 4% ต่อปี แบ่งจ่ายเป็น 2 แบบคือจากทุกสามเดือน
โอน 1% ให้ สอ.มก. ส่วนทีเ่ หลือ 3% ฝากทีช่ มุ นุมสหกรณ์ฯ ในบัญชีเงินฝากชือ่ สอ.มก. เป็นจ่ายดอกเบีย้
ในอัตรา2.5% ต่อปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยระหว่างเดือนมกราคม -มีนาคม จะ
จ่ายดอกเบี้ย 1% และตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะปรับดอกเบี้ยเหลือ 0.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย
ทุกสามเดือน โดยส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เหลือ จะทำาบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ผู้ฝากแต่ละรายและ
ขอจ่ายให้เป็นสัดส่วนหลังจากที่จำาหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ตามที่ระบุในแผนพัฒนาธุรกิจ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามหนังสือที่ กษ.0404/ว 92 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แจ้งเรื่อง
วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำาหรับสหกรณ์ที่นำาเงินไปลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด โดยพิจารณา
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร พ.ศ. 2563 ข้อ 22(3)
กล่าวโดยสรุปว่าให้สหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ อาจทยอยรับรู้ผลขาดทุนจากมูลค่าหุ้น
ที่ลดลงตามสัดส่วนของระยะเวลาในแผน (6 ปี) ทำาให้ในปี 2563 สหกรณ์ฯ ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หุ้น จำานวน 1,557,842.38 บาท จากจำานวนทั้งหมด 9,347,054.28 บาท
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คณะกรรมการ สอ.มก. พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับลดดอกเบี้ยจาก 4% เหลือ 2.5% โดยใน
ระยะแรกได้รับดอกเบี้ยจริงตำ่ากว่านั้น แม้จะมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของ สอ.มก. อยู่บ้างแต่
จะทำาให้ผลประกอบการประจำาปี 2564 ของชุมนุมสหกรณ์ฯ ไม่ขาดทุน ทำาให้ไม่ต้องปรับลดมูลค่าหุ้น
ลงอีก สหกรณ์สมาชิกที่ฝากเงินกับชุมนุมสหกรณ์ฯ ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อมูลค่าหุ้นลดลงอีก สำาหรับการทำา
บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินรายได้จากการจำาหน่ายทรัพย์สินเพื่อการชำาระหนี้นั้นเป็นการให้โอกาส
ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ชาำ ระหนี้ ซึง่ อยูใ่ นหลักการการช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักการสำาคัญของสหกรณ์
3.17 การติดตามหนี้สินตามค�าพิพากษา กรณีสหกรณการเกษตรสามผง

ตามคำาพิพากษาศาลให้มกี ารประนีประนอมยอมความระหว่างลูกหนีต้ ามคำาพิพากษา ซึง่ ประกอบ
ด้วยกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์การเกษตรสามผง จำานวน 12 คน กับ สอ.มก. นั้น ปรากฏว่า
จำาเลยไม่ชำาระเงินที่จะผ่อนใช้คืนเป็นรายเดือนตามสัญญา สอ.มก. จึงได้ดำาเนินการบังคับคดีโดย
การยึดทรัพย์จำาเลยเพื่อขายทอดตลาด ซึ่งกรมบังคับคดีได้ออกประกาศการขายทอดตลาดหลักทรัพย์
ที่ยึดมาได้แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
หลักทรัพย์
1. ที่ดินว่างเปล่า
ของจำาเลยที่ 9
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จำานวน
(แปลง)
1

2. ที่ดินว่างเปล่า
ของจำาเลยที่ 6

1

3. ที่ดินว่างเปล่า
ของจำาเลยที่ 6

1

4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของจำาเลยที่ 12

1

เนื้อที่

ที่ตั้ง

ราคาประเมิน
(บาท)
271,950.00

4 ไร่ 2 งาน 13 ตร.ว. ตำาบลสามผง
อำาเภอศรีสงคราม
จ.นครพนม
3 งาน 68 ตร.ว.
ตำาบลสามผง
128,000.00
อำาเภอศรีสงคราม
จ.นครพนม
3 ไร่ 2 งาน 29 ตร.ว. ตำาบลสามผง
314,380.00
อำาเภอศรีสงคราม
จ.นครพนม
3 งาน 50 ตร.ว.
ตำาบลสามผง
322,000.00
อำาเภอศรีสงคราม
จ.นครพนม

เจ้าของหลักทรัพย์ทั้ง 4 แปลง ได้ยื่นคำาร้องต่อสหกรณ์ของดการขายทอดตลาดเป็นระยะเวลา
6 เดือน โดยจะขอผ่อนชำาระหนี้ที่ค้างอยู่เดือนละ 1,500.00 บาท และตั้งแต่เดือนมกราคม 2564
จะชำาระเดือนละ 2,500.00 บาทตามสัญญาเดิม ซึ่งสหกรณ์ได้อนุญาตให้งดการขายทอดตลาด 6 เดือน
และชำาระหนี้ตามคำาขอ

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ส่วนจำาเลยคนอื่นๆ ได้สืบทรัพย์เพิ่มเติมพบว่ามีทรัพย์ที่จะทำาการยึดเพิ่มเติมได้อีก 4 ราย
เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่เศษ แต่แนวเขตยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะได้ดำาเนินการบังคับคดีต่อไป
3.18 ชุมนุมสหกรณออมทรัพย์ไทยไอซีที

สอ.มก. มีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำานวน 3.2 ล้านบาทเศษ แต่มูลค่าหุ้นยังคงมี
สถานะติดลบ จึงไม่สามารถถอนเงินค่าหุ้นออกมาได้ และทาง สอ.มก. ได้ตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญไป
ครบตามจำานวนแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2562 ส่วนเงินฝากยังคงมีอยู่ที่ชุมนุมนี้ 10 ล้านบาท และยังได้รับ
ดอกเบี้ยตามปกติ และจะครบกำาหนดฝากในเดือนมิถุนายน 2564
การดำาเนินธุรกิจกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที นั้น สอ.มก. ต้องการที่จะเห็นวงการ
สหกรณ์ของประเทศมีระบบบริหารงานสหกรณ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพิ่มทางเลือกให้กับสหกรณ์
ขนาดเล็กไม่ได้ จึงไม่มีวัตถุประสงค์ลงทุนเพื่อหากำาไร แต่อย่างไรก็ตาม สอ.มก. ได้มีการติดตามผลการ
ดำาเนินการอย่างใกล้ชิดตลอดมา
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านวน
ปี จำสมาชิ
พ.ศ. (คน)ก
2530 3,943
2531 4,068
2532 4,147
2533 4,232
2534 4,358
2535 4,517
2536 4,674
2537 4,811
2538 4,911
2539 5,093
2540 5,244
2541 5,309
2542 5,329
2543 5,369
2544 5,425
2545 5,488
2546 5,607
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78,615,880
97,265,930
117,984,020
140,436,800
165,241,820
215,585,980
299,356,590
384,482,000
453,027,840
530,784,050
630,788,110
701,539,930
878,302,610
1,144,546,510
1,274,404,460
1,413,855,160
1,645,476,800

ทุนเรือนหุ้น

164,977,423.02
162,503,219.38
174,984,020.05
196,060,001.46
259,663,360.39
431,080,965.93
786,152,784.57
1,046,462,544.43
1,313,731,732.70
2,063,583,721.49
2,663,650,579.35
4,000,276,653.18
4,529,083,156.61
5,117,114,813.32
5,468,353,369.15
5,481,847,739.51
5,825,240,487.27

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

198,558,915.17
262,783,489.28
304,455,384.10
367,490,971.13
437,340,691.01
644,140,027.46
765,270,626.37
849,283,905.55
1,024,280,005.48
1,171,055,454.79
1,345,755,736.04
1,414,458,637.39
1,415,485,168.44
1,507,437,090.51
1,497,206,449.29
1,566,407,762.96
1,677,565,743.45
10,900,000.00
32,000,000.00
47,245,000.00
140,367,000.00
434,875,000.00
608,205,000.00
1,016,125,000.00
1,373,430,000.00
2,126,990,000.00
2,099,782,560.00
1,780,315,500.00
1,989,744,500.00
1,883,939,775.00
2,283,729,751.80

9,756,000.00

เงินรับฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินให้สหกรณ์กูอ้ยื่นืม
51,067,000.00
20,078,000.00
21,756,430.66
13,061,230.54
45,140,000.00
25,215,000.00
169,415,000.00
189,415,000.00
205,388,181.47
509,747,879.76
387,233,671.51
547,233,671.51
1,076,018,671.51
1,831,907,835.89
2,360,416,104.23
2,838,024,360.00
3,092,660,509.50

เงินลงทุน
(มูลค่ายุติธรรม)
8,046,742.91
9,480,270.64
11,635,211.52
13,413,920.76
15,771,403.41
18,441,290.04
22,260,146.29
27,204,661.76
33,309,428.65
41,199,800.63
53,212,271.16
69,958,747.69
97,443,012.56
124,295,327.43
145,047,025.63
172,297,345.08
224,265,247.42

3,489,218.45
4,255,766.82
5,695,565.34
6,511,947.87
7,594,684.61
7,797,119.55
8,409,940.55
9,343,798.65
9,872,082.68
11,560,533.11
17,462,895.68
22,820,105.93
30,718,036.18
42,240,297.78
43,009,424.67
40,982,324.42
48,712,165.24

เงินทุนสำารอง ตามข้ทุอนบัสะสม
งคับ

ผลการดำาเนินงานในรอบ 62 ปี (ปี 2502... ปี 2530 - ปี 2563)
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำากัด

276,038,396.02
298,277,650.04
344,526,317.33
407,530,317.76
538,380,140.72
741,568,340.90
1,187,070,301.04
1,541,009,386.40
1,906,289,115.38
2,766,014,161.34
3,508,959,453.29
4,961,269,975.31
5,746,281,583.79
6,688,230,942.63
7,133,260,353.48
7,340,284,421.26
8,092,675,043.65

สินทรัพย์รวม

14,306,663.98
17,336,608.19
17,751,589.23
23,527,262.71
26,645,575.11
37,998,459.30
49,199,158.93
59,897,661.79
77,384,236.41
100,065,994.44
124,313,724.80
145,628,048.93
156,101,570.60
127,491,493.79
151,493,815.90
185,035,576.65
185,310,153.39

กำาไรสุทธิ
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านวน
ปี จำสมาชิ
พ.ศ. (คน)ก
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
2563 11,290

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
9,460,730,300.00

ทุนเรือนหุ้น

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
29,171,094,101.16

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

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
6,685,676,410.88

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
7,305,020,000.00

เงินรับฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินให้สหกรณ์กูอ้ยื่นืม
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
22,213,750,663.50

เงินลงทุน
(มูลค่ายุติธรรม)
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
1,690,222,725.07

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
574,264,899.27

เงินทุนสำารอง ตามข้ทุอนบัสะสม
งคับ
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
42,456,064,525.94

สินทรัพย์รวม

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
910,541,464.57

กำาไรสุทธิ
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รายละเอียดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
ตั้งแต่ปี 2545 - ปัจจุบัน

90

ปี

อัตราเงินปันผล (%)

เงินเฉลี่ยคืน (%)

2545

6.50

25.00

2546

5.50

25.00

2547

5.50

28.00

2548

5.75

30.00

2549

6.00

30.00

2550

6.50

30.00

2551

6.25

33.00

2552

6.25

33.00

2553

6.35

35.00

2554

6.35

35.00

2555

6.40

35.00

2556

6.40

35.00

2557

6.40

35.00

2558

6.40

35.00

2559

6.40

35.00

2560

6.50

37.00

2561

6.50

37.00

2562

6.50

37.00

วาระที่

4

พิจารณารายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำาปี 2563

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณอ อมทรัพยม์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
สำาหรับปีการบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำากัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้เลือกตั้งนางธาริณี ประนิช ด้านการเงิน/บัญชี นายมาโนช
สุวรรณศิลป์ ด้านกฎหมาย และนางสรัญญา โชติพัฒน์ ด้านบริหารทั่วไป เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ตามสาขาวิชาชีพ สำาหรับปีการบัญชีสน้ิ สุด วันที่
31 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้าและคณะได้ทาำ การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำาปี 2563 โดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมและคำาสั่ง
สอ.มก. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำาหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กำาหนดไว้
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คำาสั่ง สอ.มก.
การบริหารความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์ การดำาเนินคดีต่างๆ
3. ผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ
3.1 ด้านบริหารทั่วไป
3.1.1 แหล่งทีม่ าของเงินทุนสหกรณ์ และแหล่งทีใ่ ช้ไป พร้อมอัตราส่วน ณ 30 พฤศจิกายน 2563
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ทรัพย์สิน/แหล่งที่ใช้ไป
ของเงินทุน
เงินนำาฝากธนาคาร, สหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืม สุทธิ
ที่ดินแทนการชำาระหนี้รอขาย
สินทรัพย์อื่น

(หน่วย : ล้านบาท)
หนี้สิน ทุน/แหล่งที่มา จำานวน
%
ของเงินทุน
เงิน
หนี้สิน เงินรับฝาก
28,992 70
หนี้สินอื่น
286
ทุนเรือนหุ้น
9,409 30
ทุนสำารอง
1,690
ทุนสะสม
579
กำาไรสุทธิ
862
หนี้สินและทุนรวม 41,748 100

จำานวน
%
เงิน
1
3,592
1
2
20,605 49 2
3
17,201 41 3
4
20
4
5
330
5
6
สินทรัพย์รวม
41,748
หมายเหตุ ไม่รวมกำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
3.1.2 ผลการดำาเนินการของสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลสิ้นสุด ณ วันอังคารที่ 30
พฤศจิกายน 2563 เพื่อนำาเสนอเป็นรายงานผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของ สอ.มก. ประจำาปี
2563 การดำาเนินธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ ธุรกิจสินเชื่อ และ ธุรกิจเงินรับฝาก มีมูลค่ารวม 46,196
ล้านบาท ธุรกิจเงินรับฝากมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 62 เป็นเงินจำานวน 28,922 ล้านบาท ธุรกิจ
สินเชือ่ คิดเป็นร้อยละ 38 เป็นเงินจำานวน 17,156 ล้านบาท ผลการดำาเนินการมีรายได้รวมทัง้ สิน้ 1,500
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 715 ล้านบาท มีกำาไรสุทธิ 785 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.33 ของ
ยอดรายได้รวม ตำ่ากว่าปี 2562 ร้อยละ 0.69 (ปี 2562 มีกำาไรสุทธิ 973 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ
53.02 ของยอดรายได้รวม)
3.1.3 ความสามารถในการทำากำาไรของ สอ.มก. ณ 30 พฤศจิกายน 2563 มาจาก
ทำาธุรกิจของสหกรณ์ และการลงทุน รายได้จากการธุรกิจสินเชื่อ 768 ล้านบาท ธุรกิจสินเชื่อ มีหนี้
ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของมูลค่าธุรกิจสินเชือ่ ผลตอบแทนจากการลงทุน 514 ล้านบาท
มีหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับคิดเป็นร้อยละ 16.79 ของมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
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ลำาดับ
1
2
3
4
5
6
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สมาชิกกับการทำากำาไรของสหกรณ์ ณ 30 พฤศจิกายน 2563
(หน่วย : ล้านบาท)
จ่าย
รับ
กำาไร
รายการ
ฝากเงิน
กู้เงิน
ดอกเบี้ย
ดอกเบีย้ (ขาดทุน)
สมาชิก
14,107 312 6,601 339
27
สมาชิกสมทบ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14,813 330 2,148
90 (214)
สหกรณ์อื่น
- 8,549 339
339
ผลตอบแทนจากการลงทุน
21 20,605 514
493
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร, สหกรณ์อื่น
- 3,592 162
162
รายได้อื่น, รายจ่ายดำาเนินการ
52
56
4
รวม
28,922 715
- 1,500
785

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการดำาเนินการได้ติดตามและพิจารณาสรุปรายงานการดำาเนินงานจากฝ่าย
จัดการอย่างใกล้ชิด ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง พร้อมกับการปรับดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นการ
ปรับลดทั้งค่าใช้จ่ายและรายได้ของสหกรณ์ เงินฝากธนาคาร, สหกรณ์อื่น มีการติดตามและบางส่วนมี
หลักทรัพย์คำ้าประกันด้วย ค่าใช้จ่ายดำาเนินการเพียง 52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.47 ของรายได้ของ
สหกรณ์ และคิดเป็นร้อยละ 6.21 ของกำาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินการอยู่ในระดับ “ดีมาก” จาก
อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 13.86 จึง
เห็นได้ว่าสหกรณ์ของเรามีความสามารถในการทำากำาไรได้ดี
3.1.4 โครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจำาปี พ.ศ.2563 สหกรณ์ได้กำาหนด โครงการตาม
แผนกลยุทธ์ประจำาปี พ.ศ.2563 ไว้ 10 วัตถุประสงค์ 15 กลยุทธ์ 32 โครงการ ในจำานวน 32 โครงการ
มีการดำาเนินการแล้ว 12 โครงการ ยังไม่ได้ดาำ เนินการ 3 โครงการ อยูร่ ะหว่างการดำาเนินการ 2 โครงการ
เลื่อนไปดำาเนินการในปี 2564 จำานวน 6 โครงการและยกเลิกโครงการ จำานวน 9 โครงการ
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประเมินผลสัมฤทธิข์ องโครงการ ควรกำาหนดให้ชดั เจนว่า
โครงการตามแผนกลยุทธ์ในแต่ละโครงการตามวัตถุประสงค์ มีการซำา้ ซ้อนกันหรือไม่ เพือ่ นำาผลทีไ่ ด้รับ
มาประเมินโครงการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.1.5 งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2563
สหกรณ์ได้ดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทุกหมวดรายจ่ายตามแผน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ การเบิกจ่ายมีเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน และการจัดหาครุภัณฑ์
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ครบถ้วนซึ่งเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2551และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 จากสถานการณ์
โควิด-19 และการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน ทำาให้มีการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ จากงบกลาง จำานวน 7
รายการ เป็นเงิน 829,717.00 บาท
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ณ 30 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์สามารถทำารายได้ 1,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
82.82 ของประมาณการรายได้ที่ 1,811 ล้านบาท รายจ่าย 715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.04 ของ
ประมาณการรายจ่าย หมวดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปมากที่สุด หมวด 2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 87.12 ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั หมวดค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ไปน้อยทีส่ ดุ คือ งบโครงการ
ตามแผนกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของงบประมาณที่ได้รับ สำาหรับรายการครุภัณฑ์ทดแทนควรมี
การวางแผนการตัง้ งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภณ
ั ฑ์ และขอความเห็นชอบในทีป่ ระชุมใหญ่ประจำาปี
3.2 ด้านการเงินและบัญชี
3.2.1 ได้มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำาวัน และ เงินสดย่อยของ สอ.มก. ณ วันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8:00 น. สอ.มก. (บางเขน) มีการเก็บเงินคงเหลือไว้ทงั้ สิน้ จำานวน 668,784.50
บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) ถูกต้องตรงตามรายงานเงินสด
คงเหลือประจำาวันและไม่เกินวงเงินจัดเก็บได้ประจำาวันตามระเบียบ
เงินสดย่อย สอ.มก. กำาหนดให้มีเงินสดย่อยสำาหรับใช้จ่ายเพื่อกิจการสหกรณ์
จำานวน 30,000.00 บาท (สามหมืน่ บาทถ้วน) ประกอบด้วย (1) เงินสดคงเหลือจำานวน 22,420.00 บาท
(สองหมืน่ สองพันสีร่ อ้ ยยีส่ บิ บาทถ้วน) (2) ใบสำาคัญเงินสดย่อยค้างเบิก 13 ชุด เป็นเงินจำานวน 7,580.00 บาท
(เจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน จำานวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
สรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การเบิกชดเชยเงินสดย่อยประจำาเดือน มีการขอเบิกชดเชยและได้รับอนุมัติการขอเบิก
ชดเชยแต่พบว่าใบสำาคัญจ่ายประกอบการขอเบิกชดเชยยังไม่มกี ารลงลายมือชือ่ อนุมตั ิ จึงไม่เป็นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษา และ
การเบิกจ่ายเงินสดย่อย พ.ศ. 2559 ข้อ 9 การปฏิบัติเกี่ยวกับใบสำาคัญจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์โดยอนุโลม
3.2.2 บัญชีเงินรอจ่ายคืน ในส่วนของหนี้สินอื่น สอ.มก. มียอดคงเหลือในบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินทั้งสิ้นจำานวน 8.1 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นยอดเงินฝากเข้าบัญชี
ธนาคารที่ยังไม่มีผู้แจ้ง ซึ่งทาง สอ.มก. ได้ดำาเนินการติดตาม และประกาศแจ้งให้สมาชิกมาตรวจสอบ
และส่งหลักฐานมาเพื่อดำาเนินการ และ ยอดเงินรอจ่ายคืน ทายาทสมาชิก สมาชิกพ้นสภาพ ปัจจุบัน
ยังมียอดคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินรอจ่ายคืนเป็นเงิน 7.8 ล้านบาท
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สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
บัญชีเงินรอจ่ายคืนต้องมีการตรวจติดตามอย่างสมำา่ เสมอ เนีอ่ งจากไม่เป็นเงินของสหกรณ์
และจะต้องติดตามจ่ายคืนให้กับผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว
3.2.3 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร พบว่าการจัดทำางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารของ
สหกรณ์ ปรากฏรายการปรับปรุงทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบได้ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2562 นัน้
ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะกรรมการดำาเนินการได้มมี ติให้ฝา่ ยจัดการดำาเนินการปรับปรุงรายการ
ในงบพิสจู น์ยอดเงินฝากธนาคาร ฝ่ายจัดการได้ดาำ เนินการปรับปรุงรายการเพือ่ ให้งบพิสจู น์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ยกเว้นรายการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายปีก่อนจำานวน 2.6
ล้านบาท คณะกรรมการดำาเนินการได้อนุมัติให้นำาไปบันทึก พักไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและ
จะทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายในเวลา 5 ปีบัญชี
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การที่สหกรณ์นำาค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปพักไว้อาจมีผลทำาให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การบัญชี หรือ ฐานะการเงินตามรายงานการตรวจสอบ และไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 สหกรณ์ได้ดำาเนินการอนุมัติให้รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจำานวน 2.6 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2563
3.3 ด้านกฎหมายธุรกิจ - สหกรณ์
3.3.1 ธุรกิจสินเชื่อสมาชิก เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ลูกหนี้สมาชิกที่อยู่ระหว่างทวงถาม/
ติดตามก่อนฟ้องดำาเนินคดี/ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา ณ 30 พฤศจิกายน 2563 มีจาำ นวน 65 ราย จำานวน
เงิน 43.4 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนีค้ า้ งชำาระ 3 งวดและติดตามก่อนฟ้องดำาเนินคดี สอ.มก. ปฏิบตั ิ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 728 จำานวน 22 ราย
จำานวนเงิน 14.4 ล้านบาท ลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดี (ศาลรับฟ้องแล้ว) จำานวน 7 ราย จำานวนเงิน 6.3
ล้านบาท ลูกหนีต้ ามคำาพิพากษา ณ 30 พฤศจิกายน 2563 มีจาำ นวน 36 ราย จำานวนเงิน 22.7 ล้านบาท
3.3.2 เงินให้กู้ยืมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วย ลูกหนี้สมาชิกอยู่ระหว่างดำาเนินคดี
(ศาลรับฟ้องแล้ว) และ ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา จำานวนรวม 43 ราย จำานวนเงิน 29.2 ล้านบาท ลูกหนี้
ให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่น เป็นเงิน 46.4 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น75.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44
ของมูลค่าธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์มีรายได้จากการให้กู้เป็นเงิน 768 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.92 จาก
ประมาณการรายได้ที่กำาหนดไว้ ที่ 854 ล้านบาท
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สอ.มก.ควรมีการเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำาระ เพื่อหาวิธีการบรรเทาความเดือดร้อน
ของสมาชิกภายใต้การปฏิบตั ติ ามระเบียบ สอ.มก. ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกซึง่ จะเป็นผลดี
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ต่อ สอ.มก. ในการที่จะได้รับชำาระหนี้คืนเพิ่มขึ้น ควรมีการทบทวน และประเมินความเสี่ยงในด้าน
เครดิตการให้สหกรณ์อื่นกู้เงินและการฝากเงินสหกรณ์อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอันพึงเกิดขึ้น
และควรมีการทบทวนหลักทรัพย์คำ้าประกันเงินฝากประจำาที่ฝากไว้กับสหกรณ์อื่น ให้มีมูลค่าตรงตาม
สภาพความเป็นจริงและความเป็นไปได้อย่างสมำ่าเสมอ
3.3.3 ธุรกิจเงินรับฝาก
จากมูลค่าของเงินรับฝากจำานวน 28,922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าของ
สินทรัพย์ทงั้ สิน้ ของ สอ.มก. ประกอบด้วยเงินรับฝากของสมาชิก 14,107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.7
และเงินรับฝากของสมาชิกสมทบและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14,813 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
51.2 และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสหกรณ์ 715 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยจ่ายทั้งสิ้น 642 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 89
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดำาเนินธุรกิจของ สอ.มก. ปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรับฝากเงิน และเงินรับฝากของ
สมาชิกสมทบและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 51.2 ของมูลค่าธุรกิจเงินรับฝาก ควร
จัดการความเสี่ยงในการทำาธุรกิจเงินรับฝากเพิ่มขึ้น
3.3.4 ด้านการลงทุน
สอ.มก. ดำาเนินการการลงทุน และการบริหารจัดการ การลงทุนตามนโยบายของปีทผี่ า่ น
มา การลงทุนเป็นไปตามข้อบังคับฯ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อ
กำาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยการให้กู้สหกรณ์อื่น การนำา
เงินฝากสหกรณ์อื่น และการลงทุนในหลักทรัพย์โดยใช้มติคณะกรรมการบริหารการเงิน และแจ้ง
คณะกรรมการดำาเนินการรับทราบ การลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นการลงทุนเผื่อขาย การลงทุนในหุ้นกู้
บริษทั การบินไทย เป็นการลงทุนทีม่ ขี นั้ ตอนวิธกี ารและเอกสารประกอบการพิจารณาตามปกติ ปัจจุบนั
เป็นหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ0404/ว45 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2563
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การลงทุนเป็นอำานาจของคณะกรรมการบริหารการเงิน โดยไม่จาำ กัดวงเงินและระยะเวลา
การลงทุน ดังนั้นเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการกำาหนดระเบียบเกี่ยวกับการนำาเงินฝากและการลงทุนของสหกรณ์
เพือ่ กำาหนดลำาดับขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารลงทุน วงเงินลงทุนรวมในแต่ละสถาบันไม่ควรเกินกว่าทุนสำารอง
ของสหกรณ์ และเพิ่มความเพียงพอของการลงทุนต่อความเสี่ยง คือ อัตราทุนสำารองต่อสินทรัพย์รวม
ซึ่ง สอ.มก. ทำาได้สูงสุด 0.03 เท่า ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องไม่ตำ่ากว่า
0.04 เท่า
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3.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.1 การควบคุมภายในทัว่ ไป มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำากัด ว่าด้วย การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555 และ
มีการจัดทำาคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านมีการจัดโครงสร้างและการแบ่งแยกหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
3.4.2 การควบคุมภายในระบบงาน การควบคุมการนำาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีการ
กำาหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานในระบบ ดำาเนินการโดยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ดูแลระบบ) มี
การควบคุมการประมวลผล มีการจัดทำารายงานข้อมูลทุกระบบ และเอกสารประกอบรายการ และ
การควบคุมข้อมูลทีส่ ง่ ออกจากคอมพิวเตอร์ทกุ ระบบ ผูส้ ง่ ออกจะต้องมีบญ
ั ชีผใู้ ช้งานในระบบ และต้อง
ได้สิทธิ์เข้าใช้ตัวเลือกนั้น
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบพบจุดอ่อน ในระบบการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานได้มีการรายงานปัญหาดังกล่าวตามสายการบังคับบัญชาถึงผู้จัดการแล้ว ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ดูแลระบบได้ใช้เวลาในการพิสูจน์ติดตาม จนพบสาเหตุว่าเป็นผลกระทบ
มาจากการพัฒนาชุดคำาสัง่ เพือ่ ควบคุมการทำางานในระบบ ของผูด้ แู ลระบบ เพือ่ การบริการสมาชิกและ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน การบริหารจัดการ การแก้ไขปรับปรุงของผู้ดูแลระบบจะต้องสามารถตรวจติดตาม
ได้ในระบบโดยเร็ว รวมทั้งกรณีมีเหตุผิดปกติในการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ ผู้ดูแล
ระบบ ต้องรายงานผู้จัดการทันที ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ว่า
ด้วย การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555
กล่าวโดยสรุป
ในโอกาสทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากมวลสมาชิก สอ.มก. ผูต้ รวจสอบกิจการมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจริง
และมีศรัทธา ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
โดยยึดหลักการตรวจสอบเชิงพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล
ขอขอบคุณความร่วมมืออย่างดียิ่งของมวลสมาชิก สอ.มก. คณะกรรมการดำาเนินการ ฝ่าย
จัดการ เจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางธาริณี ประนิช)
(นายมาโนช สุวรรณศิลป์)
(นางสรัญญา โชติพัฒน์)
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
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หนังสือรับรองของสหกรณ
เรียน น.ส.สุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล

วันที่ 15 มกราคม 2564

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำาคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดำาเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่า
ควรจะเป็น ดังต่อไปนี้
1. งบการเงิน
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 8 มีนาคม 2563 ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการ
จัดทำางบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
1.3 ข้อสมมติที่สำาคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน เช่น รายการธุรกิจทีม่ กี บั สาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอืน่ ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกีย่ วกับภาระ
ผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำากัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำาหนดให้ปรับปรุง
หรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว
1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงไม่มสี าระสำาคัญ ข้อสังเกต ทัง้ ต่อเฉพาะรายการ
หรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงทีไ่ ม่แก้ไขได้จดั ทำาเป็นเอกสารแนบของหนังสือ
รับรองนี้
1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาของของคณะกรรมการดำาเนินการหรือเจ้า
หน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติ
ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน
1.8 สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มภี าระผูกพันหรือ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
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หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
1.10 นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มเี หตุการณ์ใดเกิดขึน้ หรือ
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำาคัญ ซึ่งต้องนำามาปรับปรุงงบการเงิน หรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
2. การให้ข้อมูล
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้วคือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ทท่ี า่ นระบุวา่ จำาเป็นในการได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จาำ กัด
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระสำาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่กำากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน
2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผล
ต่อการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ
2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึง่ เกีย่ วข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตทีส่ หกรณ์
ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มี
บทบาทสำาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบ
การเงิน
2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้าซึ่งควรจะได้นำามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้ง
สำารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ดำารงค์ ศรีพระราม)
ประธานกรรมการ

(ผศ.วิมล รอดเพ็ชร)
ผู้จัดการ
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
งบการเงินประจำาปีและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 18 มกราคม
2564 นั้น
ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
สหกรณ์กำาหนดแนวปฏิบัติงานโดยยึดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ประกาศ คำาสั่ง
คำาแนะนำา แนวปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และกำาหนดระเบียบต่างๆ ขึ้นถือใช้เพื่อให้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำาเนินการ
และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์กำาหนดระบบการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ครบถ้วน การ
ปฏิบัติงานโดยรวมของ เจ้าหน้าที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการดำาเนินการและอยู่ภายใต้การควบคุม
ของผู้จัดการ และเป็นไปตามแผนงานที่ผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี จัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการดำาเนินการและประชุมเจ้าหน้าทีท่ กุ เดือนเพือ่ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน เพือ่
ดำาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยมติคณะกรรมการดำาเนินการ การบริหารด้านการเงินและบัญชี ประกอบ
ด้วย ฝ่ายการเงินและการลงทุน ฝ่ายบัญชี ทัง้ สองฝ่ายงานอยูใ่ นการควบคุมดูแลของรองผูจ้ ดั การ สหกรณ์
มีสาขาในการดำาเนินธุรกรรมต่างๆ กับสมาชิกทีว่ ทิ ยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม สามารถจัดทำาคำาขอ
กู้และสัญญากู้ รับ-จ่ายเงินสด ประจำาวัน สิ้นวันทำาการรวบรวมเอกสารต่างๆ นำาส่งมายังสำานักงานใหญ่
เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีโดยสำานักงานใหญ่เป็นผู้จัดทำา สหกรณ์กำาหนดวิธีปฏิบัติด้านการเงินโดย
จัดให้มีการตรวจนับเงินสดทุกสิ้นวันทำาการทั้งสำานักงานใหญ่และสาขาต่อหน้าหัวหน้างานการเงินพร้อม
จัดทำาใบตรวจนับเงินสดของเจ้าหน้าทีก่ ารเงินทุกคน เพือ่ ตรวจสอบกับเงินสดทีต่ รวจนับได้กอ่ นจะส่งมอบ
เงินสดให้หัวหน้าฝ่ายการเงินเก็บรักษา สหกรณ์กำาหนดระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสด
ขึ้นถือใช้ การปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปตามระเบียบกำาหนด
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สหกรณ์บันทึกบัญชีเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์และระเบียบ ว่าด้วยการบัญชี
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 การจัดทำาบัญชีและทะเบียนต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐาน
สมบูรณ์เพียงพอถือใช้ประกอบการบันทึกบัญชีรวมทั้งมีข้อมูลทางการบัญชีเป็นประโยชน์ในการบริหาร
สหกรณ์ จัดทำาบัญชีด้วยระบบโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมของบริษัท
ที่จัดจ้างเลิกกิจการและขายลิขสิทธิ์ให้สหกรณ์ สหกรณ์ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ซึ่งจบด้านคอมพิวเตอร์สำาหรับ
ดูแล และพัฒนาโปรแกรมทุกระบบงานให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์
การบริหารสหกรณ์โดยคณะกรรมการดำาเนินการซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจำาปี ได้นำานโยบายทางการเงินและแผนงานของสหกรณ์ซึ่งผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปีมาถือใช้ในการดำาเนินงานของสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
ทำาการตรวจสอบกิจการและจัดทำารายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการโดย
สมำ่าเสมอ
1.2 ด้านการดำาเนินธุรกิจ
สหกรณ์ดำาเนินธุรกิจการให้เงินกู้ และธุรกิจรับฝากเงิน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้าน
การเงินและเพื่อเป็นแหล่งเงินออมแก่สมาชิก ลงทุนนำาเงินฝากสหกรณ์อื่นและลงทุนในเงินลงทุน เพื่อให้
มีรายได้เพียงพอสำาหรับนำามาเป็นผลตอบแทนแก่สมาชิกปีปัจจุบันการดำาเนินธุรกิจสามารถสรุปและ
เปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้
ปีปัจจุบัน
ปีก่อน
เพิ่ม(ลด)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
468,900,586.05 498,755,083.51 (29,854,497.46)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
366,689,060.69 416,852,613.08 (50,163,552.39)
รายได้ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น
170,165,673.47 137,162,661.87 33,003,011.60
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
713,467,804.81 773,682,027.00 (60,214,222.19)
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
1,719,223,125.02 1,826,452,385.46 (107,229,260.44)
เห็นว่ารายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.87 ลดลง
จำานวน 107,229,260.44 บาท ด้วยสหกรณ์ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ 3 ครั้ง เริ่มตั้งแต่
ยกมาต้นปีดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ลดลง 3 ครั้ง ครั้งละ 0.10 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายเริ่ม
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 5.45 ดังนั้นระยะ
เวลา 6 เดือนสุดท้ายของปี รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกจึงน้อยกว่าของปีก่อน ส่วนลูกหนี้เงินให้กู้
แก่สหกรณ์ปปี จั จุบนั ลดลงจากปีกอ่ น จำานวน 1,801,570,000.00 บาท รายได้ดอกเบีย้ เงินให้กแู้ ก่สหกรณ์
อื่นลดลงจากปีก่อนตาม จำานวนลูกหนี้ที่ลดลง รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจากปีก่อน
60,214,222.19 บาท รวมทั้งสิ้นรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนจึงลดลงจากปีก่อนตาม
ที่กล่าวข้างต้น
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ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกู้ยืม จำานวน 714,770,311.98 บาท เป็นต้นทุนใน
การดำาเนินธุรกิจ ลดลงจากปีก่อน 56,944,221.99 บาท หรือลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 7.38 เนื่องจาก
ระหว่างปีคณะกรรมการดำาเนินการได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 3 ครั้ง เช่นกัน เพื่อให้เกิดสมดุล
กับดอกเบีย้ รับจากการให้เงินกู้ และปริมาณการกูย้ มื โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงินลดลงจากปีกอ่ น ร้อยละ 46.91
ทำาให้ดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝากและเงินกูย้ มื ลดลง กำาไรขัน้ ต้นของสหกรณ์จงึ ลดลงเพียง 50,285,038.45 บาท
ด้วยสหกรณ์สามารถลดภาระดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝาก และเงินกูย้ มื ได้สง่ ผลให้สหกรณ์มกี าำ ไรสุทธิลดลงจาก
ปีก่อนจำานวน 62,693,689.32 บาท
2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเพียงพอของเงินทุน สหกรณ์มีทุนดำาเนินงานทั้งสิ้น 42,456,064,525.94 บาท
เป็นทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 31.07 หนี้สินร้อยละ 68.93 มีอัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน 2.22 เท่า
แสดงถึงมีหนี้สินอยู่ 2.22 เท่า แต่มีทุนของสหกรณ์เองเพียง 1 เท่า ในหนี้สินเป็นเงินรับฝาก ร้อยละ 99.68
จึงเห็นว่าความเพียงพอของเงินทุนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินรับฝากซึ่งหากมีการไหลออกของเงินรับฝาก
มากๆ จะทำาให้สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียน
2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ ในสินทรัพย์ทั้งสิ้นโดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเว้นแต่
เงินฝากสหกรณ์อื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 สหกรณ์มีเงินฝากอยู่ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
จำากัด จำานวน 435,010,479.66 บาท และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด จำานวน 10,000,000.00
บาท ทั้งสองสหกรณ์อยู่ในสภาพมีผลการดำาเนินงานขาดทุนสะสม ความเสี่ยงของการสูญเสียจึงอยู่ใน
ภาวะสูง เงินลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่ง
สหกรณ์ถือหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย จำานวน 3,303,202,135.97 บาท บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน)
ประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง มีหนี้สินล้นพ้นตัว กำาลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงต้องรอคำาสั่ง
เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการจากศาลล้มละลายกลาง หุ้นทุนของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด หุ้นทุนของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำากัด จำานวน 31,000,000.00 บาท และจำานวน 3,230,000.00
บาท ปัจจุบันสหกรณ์ทั้งสองแห่งดำาเนินงานขาดทุนสะสม ทำาให้มูลค่าต่อหุ้นลดลงจึงต้องมีการตั้งค่า
เผื่อการปรับมูลค่าหุ้นตามที่ชี้แจงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 หากชุมนุมสหกรณ์ทั้งสอง
ไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้อาจทำาให้สหกรณ์ต้องได้รับผลกระทบไปด้วย ตามหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 5 ประกอบด้วยลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก ลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดีและลูกหนี้ตามคำาพิพากษา รวม
123,006,567.95 บาท ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้พ้นสภาพ สมาชิกไว้ในจำานวนที่เพียงพอ
กับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ตามมติคณะกรรมการบริหาร วันที่ 7 มกราคม 2564 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
พ.ศ. 2544 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำานวนสำาหรับลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดีและลูกหนี้ตาม
คำาพิพากษา คณะกรรมการดำาเนินการจะต้องมีมาตรการในการแก้ปัญหาให้ได้รับชำาระคืนของลูกหนี้
ดังกล่าวและป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียอีก
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2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร ปีปัจจุบันปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 1.53 ดังนี้
ปีปัจจุบัน
ปีก่อน
เพิ่มขึ้น
(บาท)
(บาท)
(ลดลง)
ให้เงินกู้แก่สมาชิก
2,753,017,156.96
3,408,575,068.68 (655,557,911.72)
ให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
4,922,600,000.00
4,500,000,000.00
422,600,000.00
รับฝากเงิน
14,781,664,685.60 14,209,294,497.16
572,370,188.44
22,457,281,842.56 22,117,869,565.84
339,412,276.72
2.4 สภาพคล่อง สหกรณ์มีอัตราทุนหมุนเวียน 0.41 เท่า สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียน
เพียง 0.41 บาท ขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนถึง 1.00 บาท ในสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีทั้งหมดหากไม่สามารถ
นำามาหมุนเวียนให้เกิดผลตอบแทนให้ได้รอบเพียงพอเพือ่ ก่อให้เกิดรายได้และนำามาชำาระหนีส้ นิ หมุนเวียน
ซึ่งประกอบด้วยเงินรับฝากถึงร้อยละ 99.68 ของหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด สหกรณ์อาจเกิดสภาพขาดเงิน
ทุนหมุนเวียนได้เมื่อเกิดการถอนเงินฝากจำานวนมากๆ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่
กับการบริหารเงินรับฝากให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.5 ผลกระทบของธุรกิจ
สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยขณะนี้ สหกรณ์ต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังในการ
ดำาเนินธุรกิจ ปีปจั จุบนั สหกรณ์ ต้องประสบกับการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ค่าเสียหายจากการลดลงของ
มูลค่าสินทรัพย์ สหกรณ์จึงควรต้องมีการดำาเนินการให้พร้อมเพื่อรองรับระเบียบต่างๆ ของทางราชการที่
จะกำาหนดขึ้นในภายหน้า
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3. เรื่องอื่นๆ
3.1 เงินฝากสหกรณ์อื่น เป็นเงินฝากของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด จำานวน
435,010,479.66 บาท มีหลักทรัพย์คำ้าประกันเงินฝากตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3 และสหกรณ์ได้มีมติของคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 62 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2563 ให้ขยายระยะเวลาเงินฝาก จำานวน 85,000,000.00 บาท ออกไปเป็นครบกำาหนดวันที่ 20 พฤษภาคม
2564 แต่ยังคงให้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ อัตราร้อยละ 20 ต่อปี ตามมติคณะกรรมการ
ดำาเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
3.2 ด้านเงินลงทุน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สหกรณ์ได้ปรับมูลค่าหุ้นกู้
บมจ.การบินไทย ซึ่งซื้อมา ในราคาทุนตัดจำาหน่าย (สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้) ตามหนังสือกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว.43 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นาำ
เงินไปลงทุนในหุ้นบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) กำาหนดให้ทยอยตัดส่วนเกินราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่
ตราไว้ในหุน้ กูค้ งเหลือในอัตราเส้นตรง ตามระยะเวลาคงเหลือของหุน้ กูท้ จี่ ะถึงกำาหนดชำาระ และรับรูส้ ว่ น
เกินมูลค่าหุน้ กูต้ ดั จำาหน่ายเป็นค่าใช้จา่ ย ปีปจั จุบนั สหกรณ์ตดั ส่วนเกินมูลค่าหุน้ กู้ จำานวน 6,618,171.84 บาท
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ส่วนหุ้นทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำากัด และหุ้นทุนชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด
ซึง่ มีผลการดำาเนินงานขาดทุนสะสมทัง้ สองสหกรณ์ โดยทีช่ มุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำากัด จาก
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ไอซีที จำากัด มีมูลค่าต่อหุ้นคงเหลือ (3,973.92) บาท สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นไว้เต็มจำานวน
แล้วตัง้ แต่ปกี อ่ น สำาหรับชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด จากรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563
เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 มูลค่าหุน้ ลดลงจาก 1,000,000.00 บาท คงเหลือ 664,040.18 บาท สหกรณ์
ต้องตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นในส่วนที่ลดลงหุ้นละ 335,959.82 บาท ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ กษ 0404/ว.53 สหกรณ์ต้องรับรู้ผลการขาดทุนที่เกิดขึ้นเท่ากับจำานวนมูลค่าหุ้นที่ลดลงแต่
ไม่เกินจำานวนมูลค่าหุ้นที่สหกรณ์ถือไว้ ปี 2562 ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นไว้หุ้นละ 34,441.94 บาท
จึงต้องตั้งเพิ่ม 301,517.88 บาท ต่อหุ้น รวม 31 หุ้น ต้องตั้งเพิ่ม 9,347,054.28 บาท แต่ด้วยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0404/ว.92 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง วิธีปฏิบัติทาง
บัญชีสำาหรับสหกรณ์ที่นำาเงินไปลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด กำาหนดให้สหกรณ์ทยอย
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด ตามสัดส่วนของระยะเวลา
ตามแผนพัฒนาธุรกิจ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด ได้กำาหนดระยะเวลาไว้ 6 ปี (2563-2568) จึง
ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด เพิ่มอีกจำานวน 1,557,842.38 บาท
(9,347,054.28/6) รวมตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น ณ วันสิ้นปี 2,625,542.52 บาท

(นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล)
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
69/380 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2-3 ถนนนวมินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 081 - 874 -6229
วันที่ 18 มกราคม 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
สำาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ บการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
1) เงินฝากสหกรณ์อื่น ตามงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
สิ้นปีบัญชีสหกรณ์มีเงินฝากสหกรณ์อื่น คงเหลือสุทธิ จำานวน 3,461,050,672.68 บาท คิดเป็นร้อยละ
8.16 ของสินทรัพย์ทงั้ สิน้ เงินฝากสหกรณ์อนื่ ดังกล่าวมีเงินฝากของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด ประเภท
ประจำา 435,000,000.00 บาท และประเภทออมทรัพย์ จำานวน 10,479.66 บาท จึงต้องตรวจสอบว่า
สหกรณ์ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นำาเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น โดยกำาหนด
แนวการสอบบัญชี ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี มติคณะกรรมการ
ดำาเนินการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติทางบัญชีซึ่งต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาของทางราชการ ขอคำายืนยันยอด
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี
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2) เงินลงทุน ตามงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สิ้นปีบัญชี
สหกรณ์มีเงินลงทุนคงเหลือสุทธิทั้งสิ้น 22,213,750,663.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.32 ของสินทรัพย์
ทั้งสิ้น จำานวนเงินลงทุนดังกล่าวสหกรณ์ลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ซึ่งได้จัดเข้าอยู่ในหมวดเงินลงทุน
ทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด-ระยะสัน้ 220,459,907.90 บาท และไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดระยะยาว 3,082,742,228.07 บาท มีหนุ้ ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด และหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทย ไอซีที จำากัด จำานวน 31,000,000.00 บาท และจำานวน 3,230,000.00 บาท เงินลงทุนตามทีก่ ล่าวถึง
ข้างต้น เป็นเงินลงทุนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ นอกจาก
ตรวจสอบมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีและมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสำาหรับการซื้อและ
จำาหน่ายเงินลงทุน เอกสารหลักฐานการดำาเนินการด้านเงินลงทุน การบันทึกบัญชีตามปกติและการคำานวณ
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั เปรียบเทียบกับรายการผลตอบแทนทีผ่ า่ นบัญชีธนาคารแล้ว ต้องตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ทางบัญชีว่าเป็นไปตามคำาแนะนำาของราชการหรือไม่
3) เงินให้กู้ยืม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ประกอบด้วยลูกหนี้เงินให้กู้ต่างๆ ซึ่งได้
จัดรูปแบบลูกหนี้เงินให้กู้ ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563 แยกเป็นลูกหนี้ต่างๆ ดังนี้
จำานวนเงิน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ
(บาท)
(บาท)
ลูกหนี้เงินให้กู้-สหกรณ์อื่น
7,305,020,000.00
ลูกหนี้เงินให้กู้-สมาชิก
6,685,676,410.88
โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ (มก.)
1,918,005,250.04
รวมลูกหนี้เงินให้กู้-ปกติ
15,908,701,660.92
ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก
49,111,896.23
7,068,882.13
ลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดี
3,516,093.74
3,516,093.74
ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา-สมาชิก
23,975,747.31
23,975,747.31
ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา-สหกรณ์อื่น
46,402,830.67
46,402,830.67
รวมลูกหนี้อื่น
123,006,567.95
80,963,553.85
รวมลูกหนี้เงินให้กู้ทั้งสิ้น
16,031,708,228.87
80,963,553.85
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้เงินให้กู้ครบถ้วนและเพียงพอสำาหรับการพิจารณาความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นสำาหรับลูกหนี้เงินให้กู้ที่ไม่ สามารถเรียกเงินคืนชำาระตามกำาหนดสัญญาได้ ได้สุ่มตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการให้เงินกู้ ระบบสารสนเทศด้านสินเชือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีปจั จุบนั
และปีก่อน ขอคำายืนยันยอดจากลูกหนี้เงินให้กู้ทั้งจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น ระบบการรวบรวมข้อมูล
การจัดเก็บประวัตขิ องลูกหนีพ้ น้ สภาพสมาชิก ลูกหนีร้ ะหว่างดำาเนินคดีและตามคำาพิพากษา วิธกี ารปฏิบตั ิ
ทางบัญชีและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามหนังสือแนะนำาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน
เหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์รบั ผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาำ หรับการดำาเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่าง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
ถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกต และการสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิ
งานของข้าพเจ้า รวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญใน
งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อ
เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไมใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ใช้ และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์
- สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาำ หรับการดำาเนินงานต่อเนือ่ งของคณะ
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์และจาก หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่า มีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำาคัญ
ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของ
สหกรณ์ในการดำาเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้น
อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัย
สำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่
มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย
เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล)
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

69/380 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2 - 3
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 081 - 874 - 6229
วันที่ 18 มกราคม 2564
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

2
3
4
5
6
7
8

476,133,128.15
3,461,050,672.68
3,510,689,262.32
4,258,346,849.45
179,440,490.46
20,510,650.00
140,069,442.74
12,046,240,495.80

1,072,856,458.21
5,078,049,690.11
2,118,059,704.10
4,471,204,730.31
156,495,895.20
20,510,650.00
138,849,711.55
13,056,026,839.48

4
5
9
10
11

18,703,061,401.18
11,692,397,825.57
10,853,736.76
3,378,016.95
133,049.68
30,409,824,030.14
42,456,064,525.94

14,473,939,878.32
13,409,501,778.66
11,827,452.20
13,058,757.91
50,198.98
27,908,378,066.07
40,964,404,905.55

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น - สุทธิ
เงินลงทุนระยะสั้น-สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ที่ดินแทนการชำาระหนี้รอจำาหน่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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หมายเหตุ
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
12
เงินรับฝาก
13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
14
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
15
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นที่ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสำารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
16
กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
17
กำาไรสุทธิประจำาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

0.00
29,171,094,101.16
80,947,697.64
29,252,041,798.80

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

11,921,398.55
11,921,398.55
29,263,963,197.35

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

9,460,730,300.00
1,690,222,725.07
574,264,899.27
556,341,939.68
910,541,464.57
13,192,101,328.59
42,456,064,525.94

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

(ดร.ดำารงค์ ศรีพระราม)
ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์)
กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 15 มกราคม 2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
งบก�าไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
รวมดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
เงินปันผล
กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน
รวมผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
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ปี 2563
บาท
%

ปี 2562
บาท
498,755,083.51
416,852,613.08
137,162,661.87
1,052,770,358.46

%

468,900,586.05
366,689,060.69
170,165,673.47
1,005,755,320.21

27.27
21.33
9.90
58.50

27.31
22.82
7.51
57.64

641,734,128.94
21,260,208.00
50,473,467.87
713,467,804.81
1,719,223,125.02

37.32 679,139,615.97 37.18
1.24 21,202,120.00 1.16
2.94 73,340,291.03 4.02
41.50 773,682,027.00 42.36
100.00 1,826,452,385.46 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจำา
รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกู้ยืม
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ

6,122,901.74
489,929,820.36
197,396,996.30
693,449,718.40
21,320,593.58
714,770,311.98
1,004,452,813.04

0.36
28.50
11.48
40.34
1.24
41.58
58.42

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

0.38
29.80
10.63
40.81
1.44
42.25
57.75

บวก รายได้อื่น
รายได้จากการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก.
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า
กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2,400,000.00
41,600.00
0.00
714,884.47
3,156,484.47

0.14
0.01
0.00
0.04
0.18

6,000,000.00
53,500.00
433,975.00
4,384,897.26
10,872,372.26

0.33
0.01
0.02
0.24
0.60

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน ค่าจ้างและเงินประจำาตำาแหน่ง

19,307,851.67 1.12

17,993,380.00 0.99
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หมายเหตุ
เงินเพิ่มพิเศษ (ค่าวิชาชีพ)
เงินบำาเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สวัสดิการเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมสัมมนา
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์การใช้อาคารและซอฟแวร์
ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา
ค่าเช่าสำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน
ค่าเช่าที่จอดรถ
ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างบริการรักษาความสะอาด
ค่าจ้างดูแลทิ่ดินโครงการบ้านพักระยอง
และโครงการสวัสดิการที่ดินคลอง 15
ค่านำ้ามันเชื้อเพลงและหล่อลื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษี
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์

ปี 2563
บาท
84,000.00
1,102,182.36
406,975.00
1,452,437.64
275,096.00
1,699,161.70
20,843.00
24,348,547.37
1,821,650.44
9,771,690.96
754,441.33
264,600.00
114,600.00
712,620.00
427,000.00
84,000.00

%
0.00
0.06
0.02
0.09
0.02
0.10
0.01
1.42

ปี 2562
บาท
82,000.00
805,961.78
414,991.50
1,310,110.10
337,600.00
1,901,897.81
71,800.00
22,917,741.19

%
0.00
0.04
0.02
0.07
0.02
0.10
0.01
1.25

0.11
0.57
0.04
0.02
0.01
0.04
0.02
0.00

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

9,080.70 0.00
60,190.68 0.00
14,019,874.11 0.81

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และบริการสมาชิก
ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสมาชิก
ค่าใช้จ่ายสมทบค่าหุ้นให้สมาชิก
เงินสนับสนุนสมาชิกในการจ้างบริษัทประเมินหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก
ค่าของที่ระลึกให้สมาชิก
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

1,645,290.45
1,702,739.45
75,699.95
876,428.00
84,340.00
705,182.00
2,000,000.00
239,940.00
7,329,619.85

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่
ค่าใช้จ่ายสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

1,277,600.00 0.07
1,218,841.45 0.07
1,158,320.70 0.07

0.10
0.10
0.00
0.05
0.00
0.04
0.12
0.01
0.42

15,457.00 0.00
38,600.80 0.00
14,861,468.82 0.81
4,667,926.63
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

0.25
0.10
0.03
0.05
0.00
0.05
0.11
0.00
0.59

1,290,100.00 0.07
1,215,604.25 0.07
1,292,943.09 0.07
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ปี 2563
บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
920,700.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
140,000.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
252,000.00
ค่าสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4,877,000.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
287,667.67
ค่าวัสดุสำานักงานและครุภัณฑ์ตำ่ากว่าเกณฑ์
864,201.33
ค่ารับรอง
417,504.75
ค่าใช้จ่ายดำาเนินคดี
235,723.41
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
107,400.36
ค่าสมนาคุณ
1,051,461.30
ค่าตอบแทน
863,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้าและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆ
167,385.34
ค่าใช้จา่ ยสัมมนากรรมการเจ้าหน้าทีแ่ ละสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์
308,886.50
ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบ สอ.มก. 60 ปี
0.00
ค่าไฟฟ้า ค่านำ้าประปา ค่าโทรศัพท์
1,657,024.41
ค่าบริการสัญญาณ Lease Line และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
670,235.16
ค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ และอากรเช็ค
475,988.00
ค่าบริการขนส่งเงินสด
118,500.00
ค่าบริการรับฝากเอกสาร
132,470.28
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา
186,717.52
ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์
100,973.00
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
90,000.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้พ้นสภาพ
188,914.28
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดี
3,516,093.74
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา-เงินกู้
3,771,500.63
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา-เงินฝากสหกรณ์อื่น
(28,500.00)
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น
1,557,842.38
ค่าเสียหายเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
17,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย-หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
6,618,171.84
1,166,167.56
ค่าใช้จ่ายอื่น
51,369,791.61
รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น
97,067,832.94
รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานทั้งสิ้น
910,541,464.57
กำาไรสุทธิ
หมายเหตุ
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%
0.05
0.01
0.01
0.28
0.02
0.05
0.02
0.01
0.01
0.06
0.05
0.01
0.02
0.00
0.10
0.04
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.20
0.22
0.00
0.09
0.99
0.38
0.07
2.99
5.64
52.96

ปี 2562
บาท
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
123,901.72
311,997.70
122,234.50
134,940.00
6,879,967.85
(17,852,918.64)
16,700,478.35
(35,000.00)
1,067,700.14
17,000,000.00
0.00
1,064,426.74
43,782,476.59
92,375,069.86
973,235,153.89

%
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
0.01
0.02
0.01
0.01
0.37
(0.98)
0.91
0.00
0.06
0.93
0.00
0.06
2.41
5.06
53.29
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี 2563
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรสุทธิ
910,541,464.57
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคาร ยานพาหนะ และครุภัณฑ์
1,821,650.44
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
9,771,690.96
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่นและอื่นๆ
7,448,008.65
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์
1,557,842.38
ค่าเสียหายเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
17,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย - บมจ.การบินไทย
6,618,171.84
ปรับดอกเบี้ยรับและอื่นๆเข้าลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดีและพิพากษา
(1,820,769.11)
ปรับปรุงรายการคลาดเคลื่อนครุภัณฑ์ สอ.มก.
0.00
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ
(1,531,125.59)
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ
(176,902,507.08)
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ
(1,006,857.79)
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
(129,913,446.03)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
(1,911,558.17)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
165,984.21
วัสดุสำานักงานใช้ไป
99,723.06
รายได้ค้างรับอื่นๆ
(2,400,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะค้างจ่าย
6,500.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝาก
66,059,180.49
ค่าสมนาคุณค้างจ่าย
2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
140,000.00
สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่
1,102,182.36

ปี 2562
บาท
973,235,153.89
1,876,725.92
9,719,821.51
5,692,527.56
1,067,700.14
17,000,000.00
0.00
(52,781.60)
(66.00)
(5,117,965.24)
(150,307,363.13)
(1,070,566.83)
(116,476,077.50)
(16,383,338.99)
196,378.33
0.00
(4,000,000.00)
93,696.45
0.00
24,457,319.63
2,000,000.00
140,000.00
805,961.78
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กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน
สินทรัพย์ดำาเนินงาน
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้
เงินสดรับโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก.
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ
เงินสดรับลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดี
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำาพิพากษา
เงินสดรับลูกหนี้ตามคำาพิพากษา-สหกรณ์อื่น
เงินสดรับลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
เงินสดรับที่ดินแทนการชำาระหนี้รอการขาย
เงินสดรับเงินทดรองดำาเนินคดี
เงินสดจ่ายเงินทดรองดำาเนินคดี
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดรับเงินรอรียกเก็บ
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดรับรายได้ค้างรับ
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสำานักงาน
หนี้สินดำาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
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ปี 2563
บาท
708,846,135.19

ปี 2562
บาท
742,877,125.92

6,724,170,000.00 5,651,570,000.00
(4,922,600,000.00) (4,500,000,000.00)
2,669,045,676.20 3,193,502,007.16
(2,753,017,156.96) (3,408,575,068.68)
193,132,531.11
320,579,963.50
1,070,566.83
1,038,610.20
5,117,965.24
4,736,692.08
150,307,363.13
147,989,802.46
0.00
51,506.85
2,327,895.70
548,420.14
1,402,419.93
1,258,928.33
28,500.00
35,000.00
9,844,728.43
4,775,716.15
116,476,077.50
143,593,182.25
16,383,338.99
4,594,657.53
0.00
566,025.00
167,881.38
74,031.95
(250,732.08)
(108,198.07)
(177,270.54)
(165,984.21)
1,235,015.49
1,244,136.42
(1,177,595.70)
(88,347.14)
0.00
333,332.00
0.00
(99,723.06)
(76,920,152.45)
0.00
0.00

(20,011,050.92)
(678,301.37)
(294,290.00)

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

เงินสดรับเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินสนับสนุน มก.ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าสมนาคุณค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดรับเงินคำ้าประกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินคำ้าประกัน
เงินสดรับเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
เงินสดรับบัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินสดจ่ายบัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินสดรับเงินโครงการสงเคราะห์
เงินสดจ่ายเงินโครงการสงเคราะห์
เงินสดจ่ายสำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ ชสธท
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ ชสธท
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์ สอ.มก.
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์ซอฟท์แวร์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

ปี 2563
ปี 2562
บาท
บาท
368,400.00
483,800.00
(376,600.00)
(497,500.00)
0.00
(3,000,000.00)
0.00
(74,566.00)
(4,085,400.00)
0.00
(140,000.00)
(140,000.00)
(93,696.45)
(2,314,000.00)
1,378,314.47
1,346,516.29
(1,369,014.82)
(1,390,275.81)
63,713,746.56
9,302,753.61
(61,549,702.41)
(9,276,591.12)
0.00
35,631.00
0.00
(4,214,250.00)
29,736,737.13
28,704,224.12
(29,713,446.19)
(28,698,400.14)
438,987,266.34
473,726,449.49
(434,362,017.34) (478,882,799.49)
1,944,030.00
17,696,010.00
(2,224,025.00)
(16,739,865.00)
0.00
(1,897,378.53)
423,835.62
428,493.16
(852,328.78)
0.00
2,847,199,286.52 2,273,928,296.07
(900,000,000.00) (1,782,000,000.00)
(7,494,901,393.87) (1,818,041,236.19)
582,000,000.00 3,170,000,000.00
1,784,455,197.21 2,784,934,563.54
(847,935.00)
(1,283,917.00)
(90,950.00)
(18,130.00)
(6,029,385,081.66) 2,353,609,410.35
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืน
เงินสดรับเข้าทุนสำารอง
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

18,860,000,000.00
(18,860,000,000.00)
14,781,664,685.60
(13,646,106,514.57)
730,783,680.00
(99,861,290.00)
(30,000.00)
(694,581,818.68)
2,800.00
(11,429,260.00)
(8,221,125.00)
(66,757,709.70)
985,463,447.65
(2,196,722,347.49)
6,167,906,148.32
3,971,183,800.83

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
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รบั รูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจำานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ คูณด้วยจำานวน
เงินต้นที่ค้างชำาระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่เกิดจากลูกหนี้ตามคำาพิพากษา จะรับรู้เป็นรายได้ต่อเมื่อได้รับชำาระเป็น
เงินสดเท่านั้น
- สหกรณ์รับรู้รายได้ (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน โดยกำาหนดให้คำานวณราคา
ตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก
- เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดง
ด้วยราคาทุน สำาหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยเงินลงทุนในตราสารหนีท้ อี่ ยูใ่ นความต้องการของตลาดทีต่ งั้ ใจจะถือ จน
ครบกำาหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย ส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ไม่มี
ความตั้งใจถือจนครบกำาหนด แสดงด้วยราคายุติธรรมทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็น
กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และจะ รับ
รูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในงบกำาไรขาดทุนเมือ่ สหกรณ์ได้จาำ หน่ายเงินลงทุนนัน้ ทัง้ นีถ้ อื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และจากการพิจารณาร้อยละของยอดลูกหนี้ ณ วัน
สิ้นปีตามอายุของหนี้ที่ค้างชำาระของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งเป็นจำานวนที่เพียงพอสำาหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์ คำานวณโดยวิธเี ส้นตรงในอัตราทีก่ าำ หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ยกเว้นที่ดิน
- สิทธิประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์ในอาคาร
- สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่
- ค่าซ่อมบำารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำาหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจาก
รายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำาไปเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันหนี้สินด้วย
- สหกรณ์ถือปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับ
โครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 สำาหรับสมาชิกที่เข้าร่วมและปฏิบัติตาม
มาตรการช่วยเหลือที่สหกรณ์กำาหนด ให้ถือเป็นลูกหนี้ปกติหรือลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระหนี้ จึงไม่เข้าเกณฑ์
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) เนื่องจากมีความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และทยอยตัดจำาหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้คงเหลือในอัตรา
เส้นตรงตามระยะเวลาคงเหลือของหุ้นกู้ที่จะถึงกำาหนดชำาระโดยถือเป็นค่าใช้จ่าย
- สหกรณ์ทยอยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด ตามสัดส่วนของระยะ
เวลาตามแผนพัฒนาธุรกิจฯ ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0404/ว 92 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2563 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำาหรับสหกรณ์ที่นำาเงินไปลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด
- สหกรณ์จัดประเภทรายการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ. 2563
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
รวม

ปี 2563
บาท
479,596.10

ปี 2562
บาท
471,962.24

5,940,291.57
469,713,240.48
476,133,128.15

1,712,320.08
1,070,672,175.89
1,072,856,458.21

เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขาย่อย มก. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 374-1-19267-2
จำานวนเงิน 10,794.44 บาท สหกรณ์ฯ ได้นำาไปคำ้าประกันการส่งไปรษณีย์รายเดือนต่อการสื่อสารแห่งประเทศไทย ใน
วงเงิน 10,000.00 บาท
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย
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ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด-เงินฝากประจำา
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด-เงินฝากออมทรัพย์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น - สุทธิ

ปี 2563
บาท
435,000,000.00
10,479.66
2,050,000,000.00
1,000,000,000.00
10,000,000.00
14,651.54
12,910.88
12,630.60
3,495,050,672.68
(34,000,000.00)
3,461,050,672.68

ปี 2562
บาท
435,000,000.00
10,479.66
3,150,000,000.00
1,500,000,000.00
10,000,000.00
14,237.92
12,620.61
12,351.92
5,095,049,690.11
(17,000,000.00)
5,078,049,690.11
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เงินฝากประจำาของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด จำานวน 435,000,000 บาท มีหลักทรัพย์คำ้าประกันเงิน
ฝากเป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำานวน 204 แปลง ของโครงการบ้านสวนสารคาม 1 ตำาบลขามเรียง อำาเภอ
กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เนื้อที่รวม 32-0-47.6 ไร่ และที่ดินดังกล่าวได้จดจำานองไว้กับสหกรณ์เป็นวงเงินรวม
435,000,000 บาท โดยมูลค่าราคาประเมินหลักทรัพย์ทางราชการ เป็นจำานวน 204,109,890 บาท สหกรณ์ฯ ได้มอบ
ให้ บมจ.อาร์พวี ี แวลูเอชัน่ ประเมินราคาทรัพย์สนิ เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2561 ราคาประเมินเป็นจำานวน 203,700,000 บาท
วันครบกำาหนดของเงินฝากแต่ละรายการ ดังนี้
จำานวนเงิน 85,000,000 บาท
ครบกำาหนดวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
จำานวนเงิน 100,000,000 บาท
ครบกำาหนดวันที่ 8 มกราคม 2566
จำานวนเงิน 250,000,000 บาท
ครบกำาหนดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
สำาหรับเงินฝากจำานวน 85,000,000 บาท ซึง่ สหกรณ์ฯ แจ้งความประสงค์ขอถอนคืนเงินฝาก แต่ชมุ นุมสหกรณ์
ธนกิจไทย จำากัด ยังไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้ คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 61 ในคราวประชุมคณะกรรมการ
ดำาเนินการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้พิจารณาการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัย
จะสูญของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ของยอดเงินฝากจำานวน 85,000,000.00 บาท เป็น
จำานวนปีละ 17,000,000.00 บาท
ในปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ฯ นำาหลักทรัพย์ จำานวน 3 รายการ มาคำ้าประกันเงินฝากเพิ่มเติม โดยสหกรณ์ฯ
จดจำานองเป็นลำาดับสองร่วมกับอีก 3 สหกรณ์ ซึ่งมูลค่าหลักทรัพย์รวมแล้วใกล้เคียงกับจำานวนเงินฝากทั้งหมด คณะ
กรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 62 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
จึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาครบกำาหนดของเงินฝากจำานวน 85,000,000 บาท เป็นครบกำาหนดวันที่ 20 พฤษภาคม
2564 และยังคงตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญในปี 2563 เพิ่มอีกจำานวน 17,000,000 บาท ตามหลักความ
ระมัดระวัง หลักทรัพย์ที่คำ้าประกันเพิ่ม ได้แก่
1. ที่ดินว่างเปล่า จำานวน 10 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ซอยติดถนนเมืองทองธานีโครงการ 3 ตำาบลบางพูด อำาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่รวม 11-0-32 ไร่ ราคาประเมิน 1,108,600,000 บาท
2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง(ไม่แล้วเสร็จ) เป็นอาคารชุดพาณิชยกรรมและพักอาศัย จำานวน 3 ทาวน์เวอร์
(อาคาร TOBA เมืองทองธานี) โดยมีรากฐานร่วมกัน ตั้งอยู่ที่ ถนนบอนด์สตรีท ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เนื้อที่ 4-1-10 ไร่ ราคาประเมิน 1,009,429,000 บาท
3. ที่ดินว่างเปล่าจำานวน 44 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ซอยนวมินทร์ 72 (ปัฐวิกรณ์) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 11-0-6.1 ไร่ ราคาประเมิน 1,034,900,000 บาท
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4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
ปี 2563
ปี 2562
บาท
บาท
มูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนตัดจำาหน่าย มูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนตัดจำาหน่าย
4.1 เงินลงทุนระยะสั้น
4.1.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
0.00
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุขกันเถอะเรา ธกส. อายุ 5 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2559 อายุ 4 ปี
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2556 อายุ 7 ปี
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี
0.00
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2555 อายุ 9 ปี
116,892,295.10
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 อายุ 7 ปี
91,878,444.00
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี 124,286,970.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2557 อายุ 6.9 ปี
20,565,803.60
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2558 อายุ 10 ปี
30,712,966.20
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) (1)
721,653,547.28
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) (2)
494,260,862.06
กองทุนส่วนบุคคลโดย บลจ. กสิกรไทย จำากัด
991,470,275.18
กองทุนส่วนบุคคลโดย บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำากัด
198,508,191.00
รวม
2,790,229,354.42
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
รวม
4.1.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี
รวม
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

0.00
0.00
0.00
0.00
115,033,133.09
90,130,202.28
120,411,638.46
20,000,000.00
30,000,000.00
739,219,247.37
500,000,000.00
1,000,000,000.00
200,000,000.00
2,814,794,221.20
(24,564,866.78)
2,790,229,354.42
500,000,000.00
150,267,907.69
60,157,163.51
10,034,836.70
720,459,907.90
3,510,689,262.32

200,123,960.00
82,360,302.26
205,521,700.00
102,729,284.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
729,061,646.58
0.00
798,262,811.26
0.00
2,118,059,704.10

200,000,000.00
82,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
739,219,247.37
0.00
800,000,000.00
0.00
2,121,219,247.37
(3,159,543.27)
2,118,059,704.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,118,059,704.10

4.2 เงินลงทุนระยะยาว
4.2.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะยาว
1,333,842.17 1,513,140.96 1,360,988.72 1,513,140.96
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 อายุ 15.2 ปี
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3
8,386,520.63 7,291,829.47 8,361,785.82 7,291,829.47
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 6
2,595,074.90 2,223,392.92 2,600,691.86 2,223,392.92
พันธบัตรออมทรัพย์พเิ ศษรุน่ สุขกันเถอะเรา กระทรวงการคลัง อายุ 10 ปี 350,234,298.00 300,000,000.00 348,572,175.00 300,000,000.00
พันธบัตรกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
227,432,576.00 200,000,000.00 556,598,540.00 500,000,000.00
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พันธบัตร ธ.เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2556 ครัง้ ที่ 17 อายุ 10 ปี
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 อายุ 15.5 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2555 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี
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.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2556 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.ซีเค พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 2 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2560 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 อายุ 12 ปี

ปี 2563
บาท
มูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนตัดจำาหน่าย
438,671,980.00 400,000,000.00
308,908,137.00 300,000,000.00
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
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,686,052.60 20,000,000.00
162,477,417.00 148,614,368.21
108,012,662.00 100,000,000.00
110,206,364.00 101,746,699.22
108,172,362.00 100,000,000.00
109,501,388.00 100,000,000.00
130,743,204.32 124,000,000.00
101,362,440.00 100,000,000.00
330,596,640.00 300,000,000.00
219,140,606.00 200,374,083.67
0.00
0.00
432,697,919.85 421,972,842.35
72,634,108.40 72,190,454.16
549,107,265.00 500,000,000.00
197,347,124.00 200,000,000.00
193,410,436.00 200,000,000.00

ปี 2562
บาท
มูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนตัดจำาหน่าย
443,343,188.00 400,000,000.00
0.00
0.00
154,860,699.00 150,854,139.46
214,871,876.00 204,488,432.74
62,065,897.80 60,585,678.64
251,931,617.80 232,645,213.88
10,454,907.70 10,069,673.40
358,261,110.90 332,072,967.54
15,647,298.90 15,069,975.66
217,313,982.00 200,000,000.00
291,122,834.80 282,198,665.13
237,677,193.60 220,000,000.00
127,190,139.60 121,032,795.49
142,029,543.50 134,842,580.08
62,385,857.40 60,000,000.00
46,003,666.00 40,000,000.00
371,139,692.00 353,835,029.78
391,452,733.00 356,557,423.72
20,678,462.40 20,000,000.00
162,631,893.00 147,802,937.11
110,198,099.00 100,000,000.00
112,426,668.00 101,958,463.84
111,132,780.00 100,000,000.00
113,797,642.00 100,000,000.00
131,961,846.56 124,000,000.00
0.00
0.00
335,578,161.00 300,000,000.00
223,177,720.00 200,473,360.09
94,308,380.10 90,298,958.64
437,930,820.85 428,014,082.67
74,093,511.80 72,886,857.17
575,921,760.00 500,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ปี 2563
บาท
มูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนตัดจำาหน่าย
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 105,296,311.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี 106,795,426.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 26,642,757.75 27,310,399.50
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 อายุ 9 ปี 377,716,597.20 387,535,118.25
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี 399,370,608.75 388,597,601.65
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี 99,962,751.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี 203,239,934.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั้น ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 151,910,008.50 150,960,352.50
หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี 114,954,474.00 120,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558 อายุ 7 ปี
944,326,340.60 940,000,000.00
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนฯ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2563 อายุ 9 ปี 198,295,454.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
108,795,563.00 107,778,256.27
หุ้นกู้ บมจ.นำ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี
42,410,993.20 39,629,161.31
หุ้นกู้ บมจ.นำ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 อายุ 10 ปี
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.นำ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 อายุ 12 ปี
108,408,224.00 100,834,368.38
หุ้นกู้ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 อายุ 15 ปี 194,142,038.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
21,056,543.60 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
98,033,077.80 90,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
47,038,552.65 45,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 อายุ 12 ปี
108,552,545.00 104,321,408.48
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
106,692,465.00 102,693,373.17
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
1,007,711,734.40 998,246,038.40
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2562 อายุ 10 ปี
510,201,650.00 520,356,740.16
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี 70,961,456.30 70,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี 358,334,213.25 355,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี 50,010,264.00 49,991,852.50
หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 101,200,732.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บีกริม พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 อายุ 10 ปี
43,930,085.20 40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 57,364,218.45 55,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี 103,878,353.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี
90,966,145.50 90,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
9,976,625.50 10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี
52,512,273.50 50,066,496.90
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี
264,543,662.50 250,453,922.30
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ปี 2562
บาท
มูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนตัดจำาหน่าย
107,204,756.00 100,000,000.00
109,144,041.00 100,000,000.00
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
953,873,347.20 940,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,317,276.80 39,492,116.95
145,729,918.10 130,558,983.43
113,426,473.00 100,964,833.93
0.00
0.00
21,632,704.00 20,000,000.00
101,172,671.10 90,000,000.00
48,437,906.85 45,000,000.00
113,934,540.00 105,175,186.51
111,340,791.00 103,347,109.83
252,620,778.30 230,000,000.00
0.00
0.00
72,944,907.70 70,000,000.00
370,431,814.50 355,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,207,641.60 40,000,000.00
58,146,402.05 55,000,000.00
106,305,104.00 100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,121,141.00 50,132,993.80
260,537,065.00 250,907,844.60
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หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 อายุ 9 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2552 อายุ 15 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 อายุ 15 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2557 อายุ 6.9 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2558 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2562 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2563 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 1/2560 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 1/2560 อายุ 12 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บจ.ราช กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 อายุ 15 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 2 อายุ 6 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 2 อายุ 15 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 อายุ 15 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 6 อายุ 15 ปี
หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 อายุ 15 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 อายุ 15 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2555 อายุ 9 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2558 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2558 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 อายุ 7 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

ปี 2563
บาท
มูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนตัดจำาหน่าย
64,110,459.60 60,000,000.00
76,725,112.10 75,686,539.84
117,174,977.00 100,000,000.00
340,092,747.00 300,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
124,451,720.40 120,000,000.00
85,293,444.72 82,000,000.00
44,046,136.40 40,000,000.00
71,779,923.80 65,000,000.00
485,932,186.90 470,000,000.00
84,534,006.40 80,000,000.00
101,599,556.00 100,000,000.00
203,322,010.00 200,000,000.00
143,056,730.60 142,727,726.40
98,928,651.00 97,949,397.00
193,185,553.49 189,365,914.22
0.00
0.00
20,606,494.60 20,169,602.60
108,914,352.75 105,826,729.20
174,482,576.40 169,796,687.22
205,866,608.00 200,000,000.00
190,671,903.00 180,000,000.00
99,780,304.00 100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,220,061.75 75,299,611.00
0.00
0.00
231,891,455.40 220,879,564.60
111,946,754.00 100,421,390.10
385,929,698.00 352,073,063.66
107,720,351.00 101,055,300.10
0.00
0.00

ปี 2562
บาท
มูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนตัดจำาหน่าย
63,279,000.60 60,000,000.00
0.00
0.00
119,005,936.00 100,000,000.00
348,229,797.00 300,000,000.00
20,870,931.80 20,000,000.00
31,032,158.10 30,000,000.00
124,495,690.80 120,000,000.00
0.00
0.00
44,816,208.40 40,000,000.00
73,855,025.40 65,000,000.00
483,954,309.40 470,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,842,457.20 42,395,519.20
0.00
0.00
83,335,022.25 75,000,000.00
153,568,788.30 139,375,766.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,975,019.60 115,112,054.91
101,055,779.00 100,765,264.17
352,613,646.00 351,135,626.81
0.00
0.00
127,041,171.60 120,885,811.53
236,140,601.40 221,572,778.91
113,797,987.00 100,511,656.30
392,420,014.00 352,628,744.31
109,134,087.00 101,258,141.15
161,563,687.50 150,000,000.00
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ปี 2563
ปี 2562
บาท
บาท
มูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย มูลค่ายุตธิ รรม ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 อายุ 12 ปี
169,103,809.60 162,858,147.20 169,500,750.40 163,810,862.92
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 อายุ 10 ปี
75,535,432.00 70,000,000.00 76,693,260.00 70,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 อายุ 12 ปี
87,110,283.20 80,000,000.00 88,932,706.40 80,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 อายุ 10 ปี
141,674,355.20 140,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.เอชเอ็มซี โปลีเมอร์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี
25,310,500.50 25,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.เอชเอ็มซี โปลีเมอร์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
141,652,809.20 140,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี
134,163,155.10 130,986,235.30
0.00
0.00
รวม
15,191,704,615.63 14,610,797,809.17 13,543,767,478.46 12,585,746,894.15
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว
580,906,806.46
958,020,584.31
รวม
15,191,704,615.63
13,543,767,478.46
4.2.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำ�กัด
หุ้นร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2555 อายุ 12 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 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 1/2561 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 อายุ 10 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.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี
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ราคาทุน
400,040,000.00
31,000,000.00
3,230,000.00
200,000.00
100.00
0.00
203,196,586.64
231,876,670.02
331,658,374.03
15,036,649.42
200,000,000.00
281,185,677.26
220,000,000.00
120,885,253.28
134,304,515.63
154,795,542.06
40,000,000.00
108,337,144.53
126,018,135.47
353,295,984.65
355,963,671.44
102,265,481.93

ราคาทุน
400,040,000.00
31,000,000.00
3,230,000.00
200,000.00
100.00
500,000,000.00
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
0.00
0.00
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หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น-สุทธิ

ราคาทุน
103,922,541.71
3,517,212,328.07
18,708,916,943.70
(3,230,000.00)
(2,625,542.52)
18,703,061,401.18
22,213,750,663.50

ราคาทุน
0.00
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

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด : จากรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563 ของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด มีผลการดำ�เนินงาน
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำ�นวน 55.36 ล้านบาท ทำ�ให้มลู ค่าต่อหุน้ ของชุมนุมฯ คงเหลือ (3,973.92) บาท
ซึ่งสหกรณ์ฯ รับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเต็มจำ�นวนมูลค่าหุ้นตั้งแต่ปี 2562 แล้ว
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด : จากการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
จำ�กัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด มีผลการดำ�เนินงานขาดทุนจำ�นวน 226.13 ล้านบาท
ส่งผลให้มูลค่าหุ้นลดลงคงเหลือมูลค่าหุ้นละ 664,040.18 บาท ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์ฯ ตั้งค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าหุ้น
ของชุมนุมสหกรณ์ฯ แล้ว หุ้นละ 34,441.94 บาท ต้องตั้งเพิ่มอีกหุ้นละ 301,517.88 บาท จำ�นวน 31 หุ้น เป็นเงิน
9,347,054.28 บาท ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0404/ว 92 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง
วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำ�หรับสหกรณ์ที่นำ�เงินไปลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด กำ�หนดให้สหกรณ์ทยอยรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด ตามสัดส่วนของระยะเวลาตามแผนพัฒนาธุรกิจฯ
ชุมนุมสหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามแผนพัฒนาธุรกิจฯ ที่มีระยะเวลาดำ�เนินการ 6 ปี (2563-2568) ในปี 2563 จึง
ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นเพิ่ม จำ�นวน 1,557,842.38 บาท รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นเป็นเงิน 2,625,542.52 บาท
สำ�หรับการคำ�นวณมูลค่าต่อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ คำ�นวณโดยนำ�ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดลบด้วยขาดทุนสะสมแล้วถึงนำ�มา
เฉลี่ย โดยใช้จำ�นวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำ�นวณ ซึ่งเป็นสูตรการคำ�นวณที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับที่
ได้รับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับจากสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีในฐานะรองนายทะเบียนปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียน
สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) : บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) กำ�ลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำ�สั่งรับคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประสบปัญหาขาดทุนมาต่อเนื่อง มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทำ�ให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ดังกล่าวทำ�ให้บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) อยู่ในสภาวการณ์พักชำ�ระหนี้และสหกรณ์อยู่ระหว่างรอศาลล้มละลาย
กลางมีคำ�สั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ที่สหกรณ์ฯ ซื้อมาด้วยราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ ได้ปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 43 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์
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นำาเงินไปลงทุนในหุ้นบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) โดยสหกรณ์ฯ ทยอยตัดส่วนเกินราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ใน
หุ้นกู้คงเหลือในอัตราเส้นตรง ตามระยะเวลาคงเหลือของหุ้นกู้ที่จะถึงกำาหนดชำาระ และรับรู้เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัด
จำาหน่ายถือเป็นค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำานวน 49,820,307.81 บาท ตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
ปี 2563 จำานวน 6,618,171.84 บาท ส่วนที่เหลือทยอยตัดจ่ายจนถึงปี 2577
มูลค่ายุติธรรม ตามคำาแนะนำากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน พ.ศ. 2544
หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันซึ่งอาจหมายถึงราคาเสนอซื้อหรือราคาปิดของ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละวัน
กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก.
สหกรณ์ได้ทาำ สัญญามอบหมายให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนต่าง ๆ เป็นผูจ้ ดั การบริหารกองทุนส่วนบุคคล
ของ สอ.มก. โดยกำาหนดนโยบายการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะ
กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ดังนี้

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) : KUSCCL

สหกรณ์ได้ทำาสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) : MFC เป็น
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยมีธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน นโยบายการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และตราสารหนี้ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ
60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนตำ่ากว่าร้อยละ 4.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 4.00-5.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อ
ปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 6.00-9.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.21 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี และ
หากอัตราผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
เงินลงทุนจำานวน 739,219,247.37 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นจำานวน
721,653,547.28 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำานวน 510,725.70 บาท
ปี 2563
บาท
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เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

ปี 2562
บาท
ราคาทุน
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
1,795,539.56 1,794,135.46 700,573.96 698,968.26
34,206,940.44 34,177,248.87 28,386,109.23 28,229,859.58
9,361,588.14 9,322,933.50 205,251,079.75 202,297,674.33
132,768,996.85 132,564,690.67
0.00
0.00
0.00
0.00 3,427,608.24 3,399,870.12
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ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท
ราคาทุน
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม
0.00
0.00 303,527.11 299,970.84
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
15,579,848.40 15,263,747.85 29,980,021.30 29,516,135.24
หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
4,054,342.16 3,999,591.32 4,067,499.24 3,999,591.32
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
18,620,510.48 18,199,727.22 20,794,328.91 20,540,312.21
หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง
12,886,344.31 12,700,472.69 12,996,331.01 12,699,470.53
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
38,649,855.89 38,615,235.01 21,747,062.16 21,229,727.41
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อิเตอร์เนชั่นแนล
6,035,098.14 6,000,585.96 6,227,918.70 6,000,076.20
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย
1,817,404.80 1,800,124.48 25,438,831.67 24,905,343.91
หุ้นกู้ บมจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง
11,435,873.33 11,033,000.40 37,903,243.36 37,299,377.49
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
1,413,639.98 1,400,108.72 1,419,003.05 1,400,021.57
หุ้นกู้ บมจ.นำ้าตาลมิตรผล
0.00
0.00 3,562,494.46 3,500,052.04
หุ้นกู้ บมจ.อีซี่บาย
4,465,351.57 4,399,933.54 4,481,228.31 4,399,800.15
หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย
0.00
0.00 3,336,960.63 3,299,594.36
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
1,419,109.37 1,400,138.49
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
0.00
0.00 2,014,414.02 2,000,039.16
หุ้นกู้ บมจ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)
0.00
0.00 21,087,004.74 20,843,606.81
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
0.00
0.00 8,145,410.14 8,099,560.74
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์
4,413,028.68 4,299,457.65 4,443,672.20 4,299,457.65
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
11,816,641.47 11,700,028.73 11,912,163.49 11,699,544.38
หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
17,376,842.16 16,883,617.72
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 4,299,299.17 4,199,484.37 4,621,420.17 4,499,447.54
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง
713,434.83 700,063.24 715,662.25 700,009.90
หุ้นกู้ บจ.ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน
2,759,077.32 2,700,071.88 2,740,895.55 2,699,905.50
หุ้นกู้ บจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา
17,490,317.94 17,201,146.03 20,476,616.09 20,300,301.05
หุ้นสามัญ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
94,658,580.00 113,790,959.93 40,650,680.00 49,487,284.39
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.
157,700,500.00 172,814,467.23 131,876,800.00 145,431,969.39
หุน้ สามัญ บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 115,964,475.00 130,835,333.27 59,137,500.00 65,375,018.83
หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
0.00
0.00 11,107,800.00 11,169,050.73
รวม
721,702,639.99 767,796,304.23 728,953,859.74 750,321,041.63
บวก เงินปันผลค้างรับ
0.00
157,080.00
หัก เจ้าหนี้อื่นๆ
(49,092.71)
(49,293.16)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) 721,653,547.28
729,061,646.58
รับรู้รายได้
3,500,000.00
8,000,000.00
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2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) : KUSCCL 2 (Target Fund)

สหกรณ์ได้ทำาสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) : MFC เป็น
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคลแบบมีเป้าหมาย (Target Fund) ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีธนาคาร
ทหารไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน นโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน 0-100 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ Target Return ซึ่งเป็นการบริหาร
เชิงรุก Dynamic Active Management โดยปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามสถานการณ์ เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทน
ตามเป้าหมาย (Target Return) โดยกำาหนดอัตราผลตอบแทนร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ต่อช่วง
ระยะเวลา 12 เดือน สหกรณ์ฯ ลงทุนในกองทุนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 จำานวน 300 ล้านบาท ซึ่งกองทุนมีผลการ
ดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 5 และเพิม่ ทุนอีก 200 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รวมเงินลงทุนจำานวน
500,000,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการ แปรผันตามผลการดำาเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตรา
ผลตอบแทนตำ่ากว่าร้อยละ 5.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.15 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนไม่
ตำ่ากว่าร้อยละ 5 คิดค่าธรรมเนียมส่วนที่เกินร้อยละ 5 ในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินลงทุนจำานวน 500,000,000.00 บาท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นจำานวน
494,260,862.06 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำานวน 2,420,210.28 บาท
ปี 2563
บาท
มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.
หุน้ สามัญ บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
รวม
บวก เงินปันผลค้างรับ
หัก เจ้าหนี้อื่นๆ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
รับรู้รายได้
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5,971,522.33
98,144,915.25
114,990,365.00
49,618,750.00
133,934,400.00
91,445,250.00
494,105,202.58
279,110.00
(123,450.52)
494,260,862.06
45,771,509.11

ราคาทุนตัด
จำาหน่าย
5,926,362.68
98,074,972.68
114,980,621.09
48,743,125.00
136,188,376.47
95,544,900.00
499,458,357.92
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3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

สหกรณ์ได้ทำาสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำากัด : KASSET เป็นผู้จัดการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 วงเงิน 200 ล้านบาท และได้เพิ่มวงเงินอีกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2555 จำานวน 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 จำานวน 100 ล้านบาท วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จำานวน
100 ล้านบาท วันที่ 17 ตุลาคม 2562 จำานวน 100 ล้านบาท และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จำานวน 100 ล้านบาท
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จำานวน 100 ล้านนบาท และวันที่ 17 มีนาคม 2563 จำานวน 100 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น
1,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน นโยบายการลงทุนในตราสารทุน
ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และตราสารหนี้ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตรา
ผลตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากับ Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หากอัตราผล
ตอบแทนมากกว่า Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้มีธนาคารกสิกรไทย จำากัด
(มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 0.025 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน (Benchmark คำานวณจากผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ 30% + อัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำา 35% (ธ.กสิกรไทย
ธ.กรุงเทพ และ ธ.ไทยพาณิชย์) + ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 35%)
เงินลงทุนจำานวนทั้งสิ้น 1,000,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็น
จำานวน 991,470,275.18 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำานวน 2,604,754.85
บาท
ปี 2563
ปี 2562
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัด มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัด
จำาหน่าย
จำาหน่าย
5,593,041.48 5,593,041.48 2,912,255.57 2,912,255.57
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำา
9,129,836.07 9,129,836.07
0.00
0.00
พันธบัตรรัฐบาล
266,076,623.20 252,296,472.40 253,440,044.88 239,459,813.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
2,999,909.72 2,999,941.64 48,767,384.11 48,665,603.24
หุ้นกู้ บมจ.อมตะ บี กริม พาวเวอร์ เอสพีวี1
0.00
0.00 4,033,348.54 4,030,894.29
หุ้นกู้ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น
0.00
0.00 9,408,086.11 9,109,473.69
หุ้นกู้ บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
19,701,154.20 19,241,601.69 3,588,828.53 3,464,528.24
หุ้นกู้ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
3,020,226.28 3,007,735.60
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุเทพ
7,950,593.65 7,699,475.36 3,850,791.85 3,617,992.41
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
38,238,104.51 36,576,117.84 29,585,204.89 27,978,119.17
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
5,192,434.47 5,050,068.65 18,488,086.03 17,823,601.49
หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
6,283,506.86 6,145,346.39 1,551,474.81 1,507,948.41
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ปี 2563
ปี 2562
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัด มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัด
จำาหน่าย
จำาหน่าย
หุ้นกู้ บมจ.ดีแทคไตรเน็ต
29,607,220.13 28,761,980.18 25,642,623.17 25,051,320.94
หุ้นกู้ บมจ.อีซี่บาย
7,930,132.17 8,096,907.42
0.00
0.00
หุน้ กู้ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
0.00
0.00 10,224,035.60 10,042,980.83
หุ้นกู้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
15,044,862.47 14,470,230.69 24,563,987.79 24,147,653.57
หุ้นกู้ บมจ.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
3,027,753.62 2,961,406.38
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
10,773,190.62 10,562,415.42
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
9,794,762.53 9,617,891.20
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
26,638,227.55 26,213,729.07 27,035,976.87 26,708,085.21
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
3,665,830.08 3,614,616.00 27,035,976.87 26,708,085.21
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
10,182,055.78 10,202,433.99 11,436,243.02 10,938,433.29
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.
4,489,583.65 4,445,223.56
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ราช กรุ๊ป
1,142,181.12 1,104,562.14
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ
0.00
0.00 2,820,258.43 2,807,062.90
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
63,002,466.86 61,970,646.96 18,204,469.67 17,786,621.16
หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
59,069,114.46 56,537,679.41 42,436,115.87 40,405,421.96
หุ้นกู้ บมจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง
3,049,135.52 3,016,273.65
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8,407,092.44 8,334,273.32
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
0.00
0.00 6,400,549.05 6,252,980.96
หุ้นสามัญ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
72,844,860.00 102,873,794.46 57,531,200.00 62,311,412.28
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.
219,907,750.00 212,609,362.77 108,055,200.00 115,876,958.21
หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
63,619,500.00 62,876,219.75 25,564,275.00 25,073,532.06
หุน้ สามัญ บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 16,250,550.00 16,158,357.74 41,545,650.00 41,689,604.60
รวม
992,631,699.44 992,167,641.23 804,122,066.66 794,370,382.79
บวก เงินปันผลค้างรับ
176,586.00
678,195.00
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
5,190,260.85
30,726,963.63
หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย
(1,183,016.15)
(841,402.62)
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(5,262,443.80)
(9,328,136.36)
ภาษีซื้อค้างจ่าย
(82,811.16)
(58,898.18)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
991,470,275.18
825,298,788.13
รับรู้รายได้
38,000,000.00
28,000,000.00
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4) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำากัด

สหกรณ์ได้ทำาสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำากัด เป็นผู้ดาำ เนินการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ตามแผนการจัดสรรการลงทุน โดยใช้บริการ Robot Trading Equity กลยุทธ์การลงทุน Alpha-1
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 วงเงิน 200 ล้านบาท นโยบายการลงทุนในตราสารทุน 0-100 ของมูลค่าเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์อัตราร้อยละ 0.125 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าบริหารกองทุนตามผลงาน
(Profit Sharing) หากผลตอบแทนส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 7 คิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 25 หากผลตอนแทนตำ่ากว่าร้อยละ
7 ไม่คิดค่าบริหารกองทุน
เงินลงทุนจำานวนทั้งสิ้น 200,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นจำานวน
198,508,191.00 บาท ดังนี้
ปี 2563
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัด
จำาหน่าย
เงินฝากออมทรัพย์
73,693,906.00
73,693,906.00
หุ้นสามัญ บมจ.ปตท.
25,682,750.00
24,573,184.00
หุ้นสามัญ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
6,981,900.00
6,693,649.00
หุ้นสามัญ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
8,203,860.00
8,240,537.00
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ.
หุน้ สามัญ บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม
44,006,175.00
44,869,625.00
หุ้นสามัญ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
39,939,600.00
41,997,833.00
รวม
198,508,191.00
200,068,734.00
รับรู้รายได้
14,829,812.00
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

ระยะสั้น
ระยะยาว
ระยะสั้น
ระยะยาว
3,438,920,000.00 3,866,100,000.00 3,674,080,000.00 5,432,510,000.00

เงินให้กู้ - สหกรณ์อื่น
เงินให้กู้ - สมาชิก
19,287,000.00
0.00 19,873,100.00
0.00
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
259,607,396.68 1,743,520,844.70 250,494,674.99 1,714,165,699.45
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
307,469,850.62 4,355,791,318.88 292,251,860.21 4,346,212,893.99
รวมลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
586,364,247.30 6,099,312,163.58 562,619,635.20 6,060,378,593.44
เงินให้กู้ - ลูกหนี้อื่น
473,635.63
2,644,220.71
830,833.32
2,292,369.03
ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก - สามัญ
ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก - พิเศษ
2,268,499.26 43,725,540.63
2,290,268.99 41,446,995.69
ลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดี-สมาชิก
3,516,093.74
0.00
625,703.32
0.00
ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา-สมาชิก
23,975,747.31
0.00 19,578,543.36
0.00
ลูกหนีต้ ามคำาพิพากษา-สหกรณ์อนื่ 46,402,830.67
0.00 46,431,330.67
0.00
รวมลูกหนี้เงินกู้อื่น
76,636,806.61 46,369,761.34 69,756,679.66 43,739,364.72
โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก. 230,874,000.00 1,687,131,250.04 231,854,000.00 1,879,283,781.15
รวมเงินให้กู้ยืม
4,332,795,053.91 11,698,913,174.96 4,538,310,314.86 13,415,911,739.31
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(74,448,204.46) (6,515,349.39) (67,105,584.55) (6,409,960.65)
รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 4,258,346,849.45 11,692,397,825.57 4,471,204,730.31 13,409,501,778.66
สหกรณ์ฯ จัดประเภทลูกหนี้ใหม่ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ. 2563 ข้อ 25 ให้สหกรณ์ฯ บันทึกลูกหนี้เงินกู้ สำาหรับรายการลูกหนี้ที่เกิดจากสัญญาเงินกู้ รวมถึงลูกหนี้
อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้ เช่น ลูกหนี้เงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ ลูกหนี้เงินกู้
ระหว่างดำาเนินคดี ลูกหนี้เงินกู้ตามคำาพิพากษา เป็นต้น
สหกรณ์ฯ กำาหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วย
เหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยสหกรณ์ฯ ออกประกาศ
เรื่องมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 จำานวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 กำาหนดให้
สิทธิสมาชิกในการพักชำาระหนี้เงินต้นสำาหรับเงินกู้สามัญและพิเศษทุกสัญญา ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน เป็นระยะเวลา สูงสุด 3
เดือนติดต่อกัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 โดยชำาระดอกเบี้ยทุกเดือน ผู้คำ้าประกันและเจ้าของหลักทรัพย์จะต้องให้ความ
ยินยอมในการพักชำาระหนี้ และไม่สามารถนำาเงินเหลือรับที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการพักชำาระหนี้ ไปใช้ในการกู้ได้
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2. คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กำาหนด
ให้สิทธิสมาชิกในการพักชำาระหนี้เงินต้นสำาหรับเงินกู้สามัญและพิเศษทุกสัญญา ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน เป็นระยะเวลา สูงสุด
3 เดือนติดต่อกัน ไม่เกินเดือนกันยายน 2563 โดยชำาระดอกเบี้ยทุกเดือน ผู้คำ้าประกันและเจ้าของหลักทรัพย์จะต้อง
ให้ความยินยอมในการพักชำาระหนี้ และไม่สามารถนำาเงินเหลือรับที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการพักชำาระหนี้ ไปใช้ในการกู้ได้
3. คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กำาหนด
ให้สิทธิสมาชิกในการพักชำาระหนี้เงินต้นสำาหรับเงินกู้สามัญและพิเศษทุกสัญญา ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน เป็นระยะเวลา สูงสุด
3 เดือนติดต่อกัน ไม่เกินเดือนธันวาคม 2563 โดยชำาระดอกเบี้ยทุกเดือน ผู้คำ้าประกันและเจ้าของหลักทรัพย์จะต้อง
ให้ความยินยอมในการพักชำาระหนี้ และไม่สามารถนำาเงินเหลือรับที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการพักชำาระหนี้ ไปใช้ในการกู้ได้
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1. เงินกู้สามัญ
จำานวนสัญญา 604 สัญญา
หนี้คงเหลือ 482,397,256.16 บาท
2. เงินกู้พิเศษ
จำานวนสัญญา 696 สัญญา
หนี้คงเหลือ 803,284,852.36 บาท
สหกรณ์ฯ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีเ้ งินกู้ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชัน้ คุณภาพ
ลูกหนีเ้ งินกูแ้ ละการเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 โดยจัดชัน้ คุณภาพลูกหนีพ้ น้ สภาพสมาชิกขาดส่งชำาระหนีเ้ กิน 3 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
อัตรา
จำานวนหนี้เงินกู้
ค่าเผื่อ
การตั้งค่าเผื่อฯ
หนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละ
บาท
บาท
1. ลูกหนีจ้ ดั ชัน้ จัดชัน้ ตำา่ กว่ามาตรฐาน - ค้างชำาระติดต่อกันเกิน
20
4,776,199.19 955,239.84
กว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันครบกำาหนดชำาระ
(จำานวน 7 ราย)
50
2,296,800.25 1,148,400.13
2. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย - ค้างชำาระติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน แต่
ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันครบกำาหนดชำาระ (จำานวน 2 ราย)
3. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ - ค้างชำาระติดต่อกันเกินกว่า 12
100
4,965,242.16 4,965,242.16
เดือน นับแต่วันครบกำาหนดชำาระ (จำานวน 5 ราย)
12,038,241.60 7,068,882.13
รวม

อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละ 20
อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละ 50
อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละ 100
รวม

เงินกู้สามัญ
(บาท)
114,384.31
0.00
6,523.04
120,907.35

เงินกู้พิเศษ
รวม
(บาท)
840,855.53 955,239.84
1,148,400.13 1,148,400.13
4,958,719.12 4,965,242.16
6,947,974.78 7,068,882.13
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบด้วย
ระยะสั้น
ระยะยาว
ระยะสั้น
ระยะยาว
ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก - สามัญ
53,891.57
45,000.04 227,505.39 576,035.14
ลูกหนี้พ้นสภาพสมาชิก - พิเศษ
499,641.17 6,470,349.35 242,501.81 5,833,925.51
ลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดี - สมาชิก
3,516,093.74
0.00 625,703.32
0.00
ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา - สมาชิก
23,975,747.31
0.00 19,578,543.36
0.00
0.00 46,431,330.67
0.00
ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา - สหกรณ์อื่น 46,402,830.67
74,448,204.46 6,515,349.39 67,105,584.55 6,409,960.65
รวม
6. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก.ค้างรับ
รวม
7. ที่ดินแทนการช�าระหนี้รอจ�าหน่าย ประกอบด้วย
ที่ดินจังหวัดลำาพูน (96 แปลง 50,412.20 ตารางวา)
ที่ดินจังหวัดอยุธยา (20 แปลง 8,507 ตารางวา)
ที่ดินจังหวัดสระบุรี (1 แปลง 110 ตารางวา)
ที่ดินจังหวัดปทุมธานี (1 แปลง 364 ตารางวา)
รวม
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บาท
1,006,857.79
1,531,125.59
176,902,507.08
179,440,490.46

ปี 2563
บาท
15,420,000.00
4,740,000.00
160,650.00
190,000.00
20,510,650.00

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
20,510,650.00
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สหกรณ์ได้รับชำาระหนี้ด้วยที่ดินจากลูกหนี้รวมทั้งสิ้น 3 ราย 4 รายการ ดังนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
ลำาดับ
วันที่รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ราคาซื้อจาก ทีด่ นิ แทนการชำาระหนี้
ที่
จำานวนพื้นที่
กรมบังคับคดี
รอจำาหน่าย
50,412.20 ตรว. 15,420,000.00 15,420,000.00
1 วันที่ 22 พ.ย. 47
และ 21 พ.ย. 49
4,740,000.00
2 วันที่ 7 ก.ย. 47, 7 ต.ค. 47, 8,507 ตรว. 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 ตรว. 160,650.00
160,650.00
4

วันที่ 21 ธ.ค. 53

364 ตรว. 190,000.00

รวม
8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุสำานักงาน
เงินรอเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนค้างรับ
รวม

20,510,650.00

หมายเหตุ
บันทึกบัญชีด้วยราคา
ซื้อจากกรมบังคับคดี
บันทึกบัญชีด้วยราคา
ซื้อจากกรมบังคับคดี

บันทึกบัญชีด้วยราคา
ซื้อจากกรมบังคับคดี
190,000.00 บันทึกบัญชีด้วยราคา
ซื้อจากกรมบังคับคดี
20,510,650.00

ปี 2563
บาท
129,913,446.03
1,911,558.17
177,270.54
0.00
500.00
8,066,668.00
140,069,442.74

ปี 2562
บาท
116,476,077.50
16,383,338.99
165,984.21
99,723.06
57,919.79
5,666,668.00
138,849,711.55
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9. 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
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. และลานจอดรถ
สิทธิการใช้ซอฟแวร์
รวม
11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินทดรองจ่ายดำาเนินคดี
เงินประกันและมัดจำา
รวม
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ปี 2563
บาท
5,581,950.00
1,034,250.00
8,868,320.00
1,810,889.00
21,321,022.57
10,315,907.78
48,932,339.35
(8,298,485.95)
(958,375.10)
(18,508,205.76)
(10,313,535.78)
10,853,736.76

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 2563
บาท
3,368,684.54
9,332.41
3,378,016.95

ปี 2562
บาท
13,008,738.49
50,019.42
13,058,757.91

ปี 2563
บาท
112,549.68
20,500.00
133,049.68

ปี 2562
บาท
29,698.98
20,500.00
50,198.98
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12. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

ปี 2563
บาท

0.00
0.00

ปี 2562
บาท

0.00
0.00

ข้อผูกพัน

1. วงเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้มีดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 500 ล้านบาท
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน วงเงิน 650 ล้านบาท (หลักทรัพย์รวมมูลค่า 955 ล้านบาท)
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มี
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวน 60 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำานวน 70 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวน 70 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำานวน 40 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำานวน 55 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 จำานวน 80 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 จำานวน 180 ล้านบาท
1.3 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สำานักบริการธุรกิจสุรวงศ์ วงเงิน 4,515 ล้านบาท (หลักทรัพย์รวมมูลค่า 4,065 ล้านบาท)
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2556 ครั้งที่ 17 จำานวน 400 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2552 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 150 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.โกลว์พลังงาน ครั้งที่ 1/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กำาหนด จำานวน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 300 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 300 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กำาหนดไถ่ถอน จำานวน 150 ล้านบาท
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-

หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำานวน 100 ล้านบาท
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จำานวน 100 ล้านบาท
หุ้นกู้ บมจ.นำ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำานวน 50 ล้านบาท
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวน 50 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำานวน 40 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวน 470 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวน 150 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 จำานวน 200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำานวน 230 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มี
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน จำานวน 355 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 จำานวน
100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 จำานวน 500 ล้านบาท
1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาย่อยสามแยกเกษตร วงเงิน 660 ล้านบาท รวมวงเงินเบิกเกิน
บัญชี (หลักทรัพย์รวมมูลค่า 917 ล้านบาท)
- หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำานวน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำานวน 45 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 180 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 90 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2563 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 82 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 จำานวน 200 ล้านบาท
1.5 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 600 ล้านบาท (หลักทรัพย์
รวมมูลค่า 700 ล้านบาท)
- หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำานวน 90 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำานวน 50 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 จำานวน 180 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อน
กำาหนด จำานวน 150 ล้านบาท
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- หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2556 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จำานวน 150 ล้านบาท
2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรฯ มีดังนี้
2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้บมจ.นำ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำานวน 25 ล้านบาท
2.2 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของบมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2558 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 จำานวน 30 ล้านบาท
- พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 6 จำานวน 2 ล้านบาท
2.3 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้ของ บมจ.นำ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2556 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จำานวน 6 ล้านบาท
2.4 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- ใช้มูลค่าหลักทรัพย์รวมกับวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.นำ้าตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 จำานวน 8 ล้านบาท
2.6 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำานวน 5 ล้านบาท
สอ.มก. นำาหุ้นกู้ของบริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด ครั้งที่ 1/2556 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 จำานวน 30
ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 จำานวน 5 ล้านบาท ใช้คำ้าประกันการถอนเงินฝาก
ผ่านตู้ ATM ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2551 ครั้งที่ 3 จำานวน 0.16 ล้านบาท ใช้คำ้าประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง วงเงิน 0.16 ล้านบาท
13. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจำา
รวม

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

425,814,723.55
21,337,216,600.19
7,408,062,777.42
29,171,094,101.16

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

ปี 2563
บาท
66,059,180.49
30,700.00
484,827.03
0.00
2,000,000.00
140,000.00
6,500.00
0.00
7,454,786.32
69,249.80
4,702,454.00
0.00
0.00
80,947,697.64

ปี 2562
บาท
76,920,152.45
38,900.00
461,536.09
36,096.45
4,085,400.00
140,000.00
0.00
57,600.00
8,136,149.13
59,950.15
77,205.00
279,995.00
428,493.16
90,721,477.43

ปี 2563
บาท
11,780,217.55
141,181.00
11,921,398.55

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

ปี 2563
บาท
81,780,765.79
140,385,149.47
37,487,397.90
314,611,586.11
574,264,899.27

ปี 2562
บาท
80,001,890.79
130,385,149.47
37,487,397.90
283,369,295.81
531,243,733.97

ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันโครงการกองทุนเกษียณค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันเงินสดค้างจ่าย
เงินสมนาคุณค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะค้างจ่าย
ค่าจ้างทั่วไปค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินโครงการสงเคราะห์
เงินรอตรวจสอบ-ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด
รวม
15. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินคำ้าประกัน
รวม
16. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย
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ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมสร้างสำานักงาน
ทุนสวัสดิการสมาชิก
รวม
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17. ก�าไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ปี 2563
บาท
954,861,041.04
(398,519,101.36)
556,341,939.68

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

18. การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ได้ดำารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของ สหกรณ์ พ.ศ. 2550 แล้ว ซึ่งได้กำาหนดอัตราการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยสหกรณ์ต้องดำารงสินทรัพย์สภาพ
คล่อง เฉลี่ยรายเดือนอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำากัด
การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2563
ก�าไรที่จัดสรร 910,541,464.57 บาท

รายการ
1 ทุนสำารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ
2 ค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 1 ของกำาไรสุทธิ ไม่เกิน 30,000 บาท
3 เงินปันผลร้อยละ ... ตามหุ้นที่ชำาระแล้ว
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ปี 2563
ปี 2562
บาท
%
บาท
%
98,644,209.57 10.84 149,192,965.76 15.33
30,000.00 0.00
30,000.00 0.00

557,797,058.87 61.27 552,817,592.53
ร้อยละ 6.10
ร้อยละ 6.50
4 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ ... ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำาระแล้ว 127,776,214.13 14.03 141,765,335.60
ร้อยละ 35
ร้อยละ 37
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ : กรรมการ
5,460,000.00 0.59 5,850,000.00
เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่
5,833,982.00 0.64 5,579,260.00
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ
6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
5,000,000.00 0.55 10,000,000.00
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น
7 ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ 10,000,000.00 1.10 10,000,000.00
8 ทุนสมทบสร้างสำานักงาน
0.00 0.00
0.00
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิ
9 ทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ 100,000,000.00 10.98 98,000,000.00
รวม
910,541,464.57 100.00 973,235,153.89
ผลการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2563 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1 กลับมาเป็นของสมาชิก
685,573,273.00 75.30 694,582,928.13
2 เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
213,644,209.57 23.47 267,192,965.76
3 เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
11,293,982.00 1.23 11,429,260.00
4 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
30,000.00 0.00 30,000.00
รวม
910,541,464.57 100.00 973,235,153.89
หมายเหตุ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี
5.54
หัก เงินเฉลี่ยคืน
ร้อยละ 35 1.94 ร้อยละ 37
3.60
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สุทธิร้อยละ
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยทั้งปี
2.36
เงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปี
1.40
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลี่ยทั้งปี
2.35
เงินฝากประจำาเฉลี่ยทั้งปี
2.45

56.80
14.57
0.60
0.57
1.03
1.03
0.00
10.07
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

่
ี
วาระท

7

พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี 2564

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ประมาณการรายได้ รายจ่าย และก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี 2564

ล้านบาท
1. ประมาณการรายได้
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้อื่น
รวม
2. ประมาณการรายจ่าย
2.1 ดอกเบี้ยจ่าย
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
3. ประมาณการกำาไรสุทธิ
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455
330
958
1,743
720
103
823
920

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำากัด
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2564

คณะกรรมการดำาเนินการขอเสนองบประมาณรายจ่ายต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 48 (23) ดังนี้
บาท
1. งบค่าใช้จ่าย
1.1 งบงานประจำาและต่อเนื่อง
1.1.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
27,325,000.00
1.1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
2,591,000.00
1.1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
15,301,000.00
22,376,000.00
1.1.4 หมวดค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายตามงบงานประจำาและต่อเนื่อง
67,593,000.00
1.2 งบกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำาเนินการ
5,000,000.00
(ร้อยละ 8.00 ของงบงานประจำา)
72,593,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
2. งบจัดซื้อครุภัณฑ์
3. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,275,000.00
3,900,000.00
77,768,000.00
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ปี 2564
เหตุผลและความจำาเป็น
งบประมาณ
จ่ายจริง
ขอตั้ง
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
25,760,000.00 24,348,547.37 27,325,000.00
1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำาตำาแหน่ง 20,133,000.00 19,391,851.67 20,580,000.00 - สำาหรับเงินเดือนตามอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ 36 อัตรา
และเงินเพิ่มพิเศษ
อัตราทดแทน 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่ 3)
อัตราใหม่ 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่ 3 และ เจ้าหน้าที่ 2)
- สำาหรับค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร/ลูกจ้างฝ่ายสินเชื่อสมาชิก
- สำาหรับปรับเพิ่มเงินเดือนประจำาปี
- สำาหรับเงินเพิ่มพิเศษ (ใบอนุญาตว่าความและวุฒิเนติบัณฑิต)
- สำาหรับเป็นเงินประจำาตำาแหน่ง
1.2 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
1,525,000.00 1,452,437.64 1,680,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
1.3 เงินสมทบกองทุนบำาเหน็จ
864,000.00 1,102,182.36 1,452,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำาเหน็จเจ้าหน้าที่ เฉพาะเจ้าหน้าที่
บรรจุก่อนเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ มก. 11 คน
1.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
369,000.00
275,096.00
360,000.00 - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
1.5 สวัสดิการต่าง ๆ
2,008,000.00 1,438,661.70 1,968,000.00 - สำาหรับจ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่ารักษา
พยาบาล โครงการประกันสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าตรวจ
สุขภาพ ค่าเครื่องแบบ ค่าเล่าเรียนบุตร
1.6 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อ
75,000.00
0.00
75,000.00 - สำาหรับโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่
1.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
0.00
0.00
250,000.00 - เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีท่ มี่ ศี กั ยภาพให้เตรียมความพร้อมในการเลือ่ น
สูต่ าำ แหน่งทีส่ งู ขึน้ และเจ้าหน้าทีใ่ หม่ และการอบรมด้านบุคลากร
ด้านการจัดซื้อและครุภัณฑ์ ด้านระบบงานสารบรรณ ด้านการ
จัดทำาการประชุม ด้านการดูแลรักษาอาคารและยานพาหนะ

รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2564
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1,223,620.00

379,200.00
7,329,619.85
75,699.95

1,224,000.00

674,000.00

73,000.00
394,000.00

2.2 ค่าซ่อมแซม บำารุงรักษา ทรัพย์สิน

2.3 ค่านำ้ามัน ภาษี และประกันภัย

2.4 ค่าเช่า

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
15,427,000.00
3.1 ค่าใช้จา่ ยในการจัดพิธมี อบทุนการศึกษา
500,000.00

69,271.38

636,741.33

2,308,832.71

2,365,000.00

ปี 2563
งบประมาณ
จ่ายจริง
786,000.00
688,318.00

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่
และอุปกรณ์
2.1 ค่าจ้างดูแลอาคาร สถานที่

1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการ

1,224,000.00 - สำาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างทำาความสะอาด ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย สำานักงานสหกรณ์ บางเขน และวิทยาเขตกำาแพงแสน
ค่าจ้างคนงานดูแลบ้านพักโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง
และค่าจ้างผู้ดูแลโครงการสวัสดิการคลอง 15 จังหวัดนครนายก
864,000.00 - สำาหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำารุงรักษา ครุภณั ฑ์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด ยานพาหนะ ค่าบำารุงรักษา
เครื่องนับธนบัตร ค่าบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์สำาเนา ค่าบำารุงรักษา
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ค่าบำารุงรักษาระบบปรับอากาศ
และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำารุงรักษาอาคาร/ลานจอดรถ/
ลิฟท์ ค่าบริการระบบสำารองข้อมูลออนไลน์ DR-Site และ
ค่า License สิทธิการใช้ซอฟแวร์ Firewall
109,000.00 - สำาหรับจ่ายค่านำา้ มันเชือ้ เพลิง ค่าทางด่วน ค่าประกันภัยและ ภาษี
ยานพาหนะและภาษีโรงเรือน
394,000.00 - สำาหรับจ่ายค่าเช่าที่จอดรถ ค่าเช่าสำานักงานสหกรณ์ฯ วิทยาเขต
กำาแพงแสน ณ บริเวณอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
15,301,000.00
500,000.00 - สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียน
ดี ค่าพิมพ์ เกียรติบัตร และค่าพิมพ์หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา

ปี 2564
เหตุผลและความจำาเป็น
ขอตั้ง
960,000.00 - สำาหรับค่าใช้จา่ ยในการไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน
2,591,000.00

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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154
1,770,000.00

2,000,000.00
150,000.00

3.2 ค่าจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก

3.3 ค่าประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

3.4 ค่าใช้จ่ายบัตรสมาชิก
3.5 ค่าส่งเสริมกิจกรรมในโครงการออม
วันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีเมื่อเกษียณ

2,000,000.00
84,340.00

1,305,739.45

ปี 2563
งบประมาณ
จ่ายจริง
5,400,000.00 1,645,290.45

รายการ

เหตุผลและความจำาเป็น

โครงการอบรมผู้ประสานงานสหกรณ์
โครงการปฐมนิเทศสมาชิก
โครงการสัมมนาสมาชิก
โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก
โครงการสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
ค่าใช้จ่ายงานแสดงมุฑิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ
โครงการอบรมผู้สนใจเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ
โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ด้านทัศนศึกษา
โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
โครงการพบปะสมาชิก / ผู้บริหาร มก. ตามวิทยาเขต
สำาหรับค่าจัดพิมพ์ขา่ วรายเดือน จัดพิมพ์รายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำาปี ค่าจัดทำาเอกสาร/รายงานการประชุม ค่าจัดพิมพ์
คู่มือ/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ค่าบริการส่งข้อความสั้น
(SMS) ค่าบริการส่งข่าวสารผ่าน Official Line และค่าใช้จ่ายจัด
ทำาปฏิทินประจำาปี
2,000,000.00 - สำาหรับจ่ายสมทบค่าธรรมเนียมรายปีบัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์
150,000.00 - สำาหรับจ่ายสมทบเป็นค่าหุน้ เพือ่ รณรงค์ให้สมาชิกทีม่ หี นุ้ น้อยกว่า
300,000.- บาท นำาปันผลเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเพิ่ม โดยซื้อขั้นต่ำา
100 บาท สหกรณ์จะสมทบให้ 2 หุ้น เป็นเงิน 20 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 2 ของจำานวนที่ซื้อหุ้น) และนำามาซื้อได้เพียงครั้งเดียว
ระยะเวลา 27 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2564

ปี 2564
ขอตั้ง
5,700,000.00 1,305,000.00 -

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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1,510,000.00

3.6 ค่าประกันอุบัติเหตุสำาหรับสมาชิก

3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสมาชิก

1,158,320.70

1,165,000.00
1,500,000.00

4.3 ค่ า ใช้ จ่ า ยในสรรหากรรมการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

4.4 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ า ปี แ ละประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ

1,218,841.45

611,960.60

976,000.00

3,200,000.00
239,940.00
22,426,000.00 18,644,795.74
3,844,200.00 3,370,451.70

4.2 ค่าใช้จา่ ยในส่วนของทีป่ รึกษาผูส้ อบบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบ
ภายใน

3.8 ค่าของที่ระลึกสำาหรับสมาชิก
4. หมวดค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่น
4.1 ค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการ

1,102,182.00

ปี 2563
งบประมาณ
จ่ายจริง
897,000.00
876,428.00

รายการ

ปี 2564
เหตุผลและความจำาเป็น
ขอตั้ง
936,000.00 - สำาหรับค่าประกันอุบตั เิ หตุสาำ หรับสมาชิกสหกรณ์ 200,000 บาท/
คน ค่าเบี้ยประกัน 78 บาท/คน
1,510,000.00 - ค่าใช้จา่ ยในการทำาจำานองและตรวจสอบหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพ
และต่างจังหวัด เงินสนับสนุนสมาชิกในการประเมินหลักทรัพย์
3,200,000.00 - สำาหรับค่าของที่ระลึกแก่สมาชิก
22,376,000.00
3,693,600.00 - สำาหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะทำางาน ค่าพาหนะสำาหรับ
กรรมการที่มาปฏิบัติงาน กรรมการที่เดินทางระหว่างวิทยาเขต
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเครื่องแบบ ค่าใช้จ่ายในการอบรม/
สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าตรวจสุขภาพ โครงการประกันุสขภาพ
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
1,159,000.00 - สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษา 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 - สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการสรรหากรรมการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ค่าจัดพิมพ์ข่าวเลือกตั้งกรรมการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1,500,000.00 - สำาหรับเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่
วิสามัญ เช่น ค่าของรางวัล จับฉลาก ค่าพาหนะสมาชิก ค่ารับรอง
สมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดประชุม
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1,269,000.00

770,000.00
300,000.00
2,677,400.00

1,085,000.00

4.5 ค่าสนับสนุนกิจการของ มก.

4.6 ค่าสมนาคุณ

4.7 ค่าสัมมนาอื่นๆ

4.8 เครื่องเขียนแบบพิมพ์

4.9 ค่าสาธารณูปโภค

4.10 ค่าวัสดุอื่นๆ

864,201.33

2,327,259.57

287,667.67

308,886.50

1,051,461.30

ปี 2563
งบประมาณ
จ่ายจริง
5,180,000.00 4,877,000.00

รายการ

ปี 2564
เหตุผลและความจำาเป็น
ขอตั้ง
5,680,000.00 - สำาหรับสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุน
กิจกรรมอื่นของ มก. และชมรม มก. อาวุโส
- สำาหรับสนับสนุนวิทยาเขตกำาแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จำานวนวิทยาเขตละ
1 แสนบาท
- สำาหรับจ่ายคืนผลประโยชน์ตามบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์
ในอาคาร สอ.มก. 36 ปี
1,319,000.00 - สำาหรับค่าสมนาคุณกองคลัง สำานักบริการคอมพิวเตอร์ กองยาน
พาหนะ บุคคลผูใ้ ห้ความช่วยเหลือสหกรณ์ ค่าตอบแทนผูป้ ระสาน
งาน ค่าโทรศัพท์ผู้ประสานงาน และค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุผู้
ประสานงาน และค่าตอบแทนผูเ้ ขียนบทความลงข่าวสารสหกรณ์
770,000.00 - สำาหรับค่าจัดสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น ค่าจัดสัมมนาระหว่าง
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ
300,000.00 - สำาหรับแบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ใบเสร็จ
คำาขอกู้ หนังสือคำา้ ประกัน สลิปเงินฝาก สมุดเงินฝาก บัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อ
2,645,000.00 - สำาหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านำ้าประปา
ค่าโทรศัพท์สำานักงาน ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเช่าสัญญาณ Lease
Line ค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าสายสัญญาณระบบสำารอง
ข้อมูลออนไลน์
1,085,000.00 - สำาหรับค่าวัสดุของใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำาเป็นกับสำานักงาน เช่น
เครือ่ งเขียน กระดาษ หมึกเครือ่ งพิมพ์ และวัสดุทใี่ ช้ในการรับรอง
ต่างๆ
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หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายได้ทุกหมวด

5. หมวดครุภัณฑ์

4.11 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

รายการ

1,111,000.00

233,568.00

ปี 2563
งบประมาณ
จ่ายจริง
3,659,400.00 2,568,744.92

ปี 2564
เหตุผลและความจำาเป็น
ขอตั้ง
3,059,400.00 - สำาหรับเป็นค่าใช้จา่ ยทัว่ ไป เช่น ค่าใช้จา่ ยดำาเนินคดี/เร่งรัด/ติดตาม
หนี้สิน ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ค่าบริการธุรกรรมเงินสด
ค่าประกันรักษาเงินสด ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร ค่าจัด
งานทำาบุญครบรอบ สอ.มก. ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้า และ
สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆ ค่ารับรองผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์
ค่าใช้จา่ ยจัดเก็บเอกสาร ค่าอากรเช็ค ค่าไปรษณียากรและแสตมป์
ค่าบริการระบบ e-meeting และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1,275,000.00
- เครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จใบเสร็จสำาหรับทดแทนของ
เดิม (กพส.) เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ และเครื่องพิมพ์สีสาำ หรับ
ทดแทนของเดิม (บางเขน)
- เครื่อง Scanner / Scan Cads 2600W สำาหรับจัดเก็บข้อมูล
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับทดแทนของเดิม
- เครื่องนับธนบัตร (บางเขน)
- จอแสดงผล เพือ่ ใช้ดกู ารทำางานของระบบคอมพิวเตอร์/เน็ตเวิรค์ /
แอพพลิเคชั่น
- โปรแกรมสำารองข้อมูลสำาหรับระบบงานคอมพิวเตอร์
- เครื่องฟอกอากาศ โต๊ะเก้าอี้ทำางาน
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รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ ประจำาปี 2563
ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ได้จัดทำาแผนกลยุทธ์รวม
ทั้งสิ้น 15 กลยุทธ์ มีโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำาให้
การดำาเนินงานของทั้ง 33 โครงการนั้นดำาเนินการได้ไม่ครบ ซึ่งมีทั้งที่ดำาเนินการสำาเร็จบรรลุเป้าหมาย
และไม่บรรลุเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการที่ได้ดำาเนินการและบรรลุตามเป้าหมาย จำานวน 9 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการปรับปรุงกลไกในการควบคุมการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.2 โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คำ้าประกันที่รับชำาระหนี้แทนสมาชิก
1.3 โครงการปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาการให้สนิ เชือ่ และการฝากเงินสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่น
1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
1.5 โครงการปรับปรุงสวัสดิการแก่สมาชิกให้เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.6 โครงการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการให้บริการในงานทีส่ มาชิกมารับบริการจำานวนมาก
1.7 โครงการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.8 โครงการพัฒนา Line Chat BOT สำาหรับบริการสมาชิกแบบออนไลน์
1.9 โครงการศึกษาดูงานชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการที่ดำาเนินการแล้วแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำานวน 5 โครงการ ได้แก่
2.1 โครงการ “ออมหุ้น มีวินัย ได้บำานาญ”
2.2 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกและสมาชิกสมทบ
2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานของสหกรณ์
2.4 โครงการสหกรณ์สีขาว
2.5 โครงการอบรมเฉพาะด้านสำาหรับกรรมการดำาเนินการ
3. โครงการที่ดำาเนินการแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จำานวน 3 โครงการ ได้แก่
3.1 โครงการพัฒนา KUSCC Application เพื่อการฝาก-ถอนเงินระหว่างบัญชี COOP
กับ SCB
3.2 โครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ
3.3 โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบการเงินและระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
4. โครงการที่ยังไม่ได้ดำาเนินการ (จะดำาเนินการในปี 2564) จำานวน 5 โครงการ ได้แก่
4.1 โครงการปรับปรุงระเบียบเงินกู้ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
4.2 โครงการพัฒนาระบบบริการยืน่ คำาขอกูแ้ ละการคำานวณสิทธ์กผู้ า่ น KUSCC Application
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4.3 การจัดการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสมาชิกอย่างเป็นระบบและนำาไปใช้ในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
4.4 โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
4.5 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำางานและจัดทำาคูม่ อื การปฏิบตั งิ านตามโครงสร้างใหม่
5. โครงการที่ยกเลิกการดำาเนินการ จำานวน 11 โครงการ ได้แก่
5.1 โครงการเพิม่ ทางเลือกในการชำาระเงินกู้ ยกเลิกและให้เป็นงานประจำาของฝ่ายจัดการ
5.2 โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมการเงินภายในสหกรณ์ผ่าน KUSCC Application
ยกเลิกเนื่องจาก ปี 2564 สอ.มก. มีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดหาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ที่
ทันสมัย
5.3 โครงการพัฒนาระบบบริการกู้ฉุกเฉินผ่าน KUSCC Application ยกเลิกเนื่องจาก ปี
2564 สอ.มก. มีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดหาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ที่ทันสมัย
5.4 โครงการพัฒนาระบบบริการสวัสดิการให้แก่สมาชิกผ่าน KUSCC Application ยกเลิก
เนื่องจาก ปี 2564 สอ.มก. มีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดหาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ที่ทันสมัย
5.5 โครงการนำา Big Data มาใช้เพื่อในการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ยกเลิก
เนื่องจาก ปี 2564 สอ.มก. มีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดหาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ที่ทันสมัย
5.6 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออม/การเงิน/การลงทุน ยกเลิกเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19
5.7 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยง่ายต่อการใช้งาน ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19
5.8 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือเกษตรกรที่ประสบความสำาเร็จโดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
5.9 โครงการศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19
5.10 โครงการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียนทีข่ าดแคลน เนือ่ งจากการปรับ
แผนตามมติคณะกรรมการดำาเนินการวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อใช้ในการ
จัดทำาหน้ากากผ้า จำานวน 25,000 ชิ้นๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 625,000 บาท เพื่อแจกให้สมาชิกซึ่ง
ดำาเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
5.11 โครงการสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เนื่องจากปรับแผนตามมติ
คณะกรรมการดำาเนินการวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำา
หน้ากากผ้า จำานวน 25,000 ชิ้นๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 625,000 บาท เพื่อแจกให้สมาชิกซึ่งดำาเนิน
การตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
159

160
ผู้รับผิดชอบ

KPI โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน (KUSCC Fundamental Capability)
แผนงานที่ 1 ปรับโครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการที่ 1 ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง คณะกรรมการบริหาร รูปแบบโครงสร้างที่เป็นตัวอย่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดี
โครงการที่ 2 ออกแบบโครงสร้าง รองรับ คณะกรรมการบริหาร แบบโครงสร้าง ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม
โครงการที่ 3 ปรับโครงสร้างและหน้าที่ คณะกรรมการบริหาร มี โครงสร้ า งใหม่ ที่กำ าหนดหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบของแต่ละตำาแหน่ง
แล้ว
แผนงานที่ 2 จัดทำาระบบงานและกระบวนการทำางานที่สำาคัญ
โครงการที่ 1 ออกแบบสถาปัตยกรรม คณะกรรมการบริหาร มีสถาปัตยกรรมระบบงาน
ระบบงาน
โครงการที่ 2 จัดทำากระบวนการทำางานที่ คณะกรรมการบริหาร กระบวนการทำางานที่สำาคัญที่ได้รับ
สำาคัญ
การปรับปรุง
โครงการที่ 3 จัดทำาข้อกำาหนด คู่มือการ คณะกรรมการบริหาร คู่มือการปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงานและตัวชี้วัดในกระบวนการ (KPI
in work process)
โครงการที่ 4 การสื่อสารกระบวนการ คณะกรรมการบริหาร มีการสือ่ สารกระบวนการทำางานทีจ่ ดั
ทำางานที่จัดทำาขึ้นใหม่
ทำาขึ้นใหม่

โครงการ

งบประจำา

1 โครงสร้าง

งบประจำา

อย่างน้อย 2 ครั้ง

งบประจำา

อย่างน้อย 3 กระบวนการ งบประจำา
(เงินฝาก สินเชือ่ สวัสดิการ)
ทุกฝ่าย
งบประจำา

1 ระบบ

โครงสร้างที่ปรับปรุงแล้ว งบประจำา
1 โครงสร้าง

งบประจำา

งบ
หมายเหตุ
ประมาณ

อย่างน้อย 2 รูปแบบ

เป้าหมาย

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สอ.มก. ประจ�าปี 2564
รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 3 การบริหารจัดการระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 1 ศึกษาวิธีการหรือแนวทางการ คณะกรรมการบริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) จากองค์กรที่
มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
โครงการที่ 2 กำาหนดหลักเกณฑ์/วิธีการ คณะกรรมการบริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด ทั้งใน
ระดับองค์กร หน่วยงานและรายบุคคล
แผนงานที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากำาลัง
กิจกรรมหลัก
โครงการที่ 1 กำ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ คณะกรรมการบริหาร
คุณสมบัติบุคลากรรองรับขีดความสามารถที่
จำาเป็นในปัจจุบันและอนาคต
กิจกรรมหลัก
โครงการที่ 1 กำ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ คณะกรรมการบริหาร
คุณสมบัติบุคลากรรองรับขีดความสามารถที่
จำาเป็นในปัจจุบันและอนาคต
โครงการที่ 2 จัดทำาแผนอัตรากำาลังระยะ คณะกรรมการบริหาร
สั้น และยาว
โครงการที่ 3 ดำาเนินการสรรหา คัดเลือก คณะกรรมการบริหาร
ธำารงรักษาและพัฒนาบุคลากรใหม่

โครงการ
อย่างน้อย 2 วิธี
1 หลักเกณฑ์

ทุกตำาแหน่ง

ทุกตำาแหน่ง
1 แผน
1 ระบบ

มีหลักเกณฑ์สำาหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (PMS)

มีหลักเกณฑ์และกำาหนดคุณสมบัตบิ คุ ลากร
แต่ละฝ่าย
มีหลักเกณฑ์และกำาหนดคุณสมบัตบิ คุ ลากร
แต่ละฝ่าย
มีแผนบริหารอัตรากำาลังระยะสั้น-ยาว
มีระบบและขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากร
ใหม่

เป้าหมาย

ตัวอย่างวิธกี ารหรือแนวทางการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน

KPI โครงการ

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบ
หมายเหตุ
ประมาณ

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
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KPI โครงการ

แผนงานที่ 5 การพัฒนาพนักงานรายบุคลคล)
โครงการที่ 1 จั ด ทำ า รู ป แบบการบริ ห าร คณะกรรมการบริหาร มีรปู แบบการบริหารสมรรถนะบุคลากร
สมรรถนะบุคลากร (Competency Model)
โครงการที่ 2 จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริหาร แผนพัฒนาบุคลากร
แผนงานที่ 6 การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่ 1 ศึกษากฎหมาย/ กฎระเบียบ/ คณะกรรมการบริหาร มีขอ้ มูลกฎหมาย/ กฎระเบียบ/ ข้อบังคับ/
ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำาสั่งมติคณะกรรมการ
ระเบียบ/คำาสั่ง/มติฯที่เกี่ยวข้องที่เป็น
ดำาเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำาเนินธุรกิจสหกรณ์
ปัจจุบัน
ออมทรัพย์
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการให้ความรู้และ คณะกรรมการบริหาร มีหลักเกณฑ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย
บุคลากรด้านกฎหมายฯ
แผนงานที่ 7 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
โครงการที่ 1 กำาหนดค่านิยมหลัก (Core คณะกรรมการบริหาร มีคา่ นิยมหลักและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
Value) และจัดทำาพฤติกรรมที่พึงประสงค์
โครงการที่ 2 จัดทำาแผนส่งเสริมค่านิยมและ คณะกรรมการบริหาร แผนส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
แผนงานที่ 8 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 1 ศึกษาสภาพแวดล้อมระบบ IT คณะกรรมการบริหาร มีขอ้ มูลสภาพแวดล้อมระบบ IT ทีส่ มบูรณ์
โครงการที่ 2 ออกแบบแผนพัฒนา IT รองรับ คณะกรรมการบริหาร แผนพัฒนาระบบ IT ที่รองรับกลยุทธ์
กลยุทธ์ธุรกิจ
ธุรกิจ

โครงการ

งบ
หมายเหตุ
ประมาณ
งบประจำา
งบประจำา
งบประจำา

งบประจำา
งบประจำา
งบประจำา
งบประจำา
งบประจำา

เป้าหมาย
1 รูปแบบ
1 แผน
ครบถ้วน

1 หลักเกณฑ์
1 ชุด
1 แผน
1 ระบบ
1 แผน

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
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KPI โครงการ

เป้าหมาย

โครงการที่ 3 จัดหาโปรแกรมระบบบริหาร คณะกรรมการบริหาร TOR โปรแกรมระบบบริหารงาน
อย่างน้อย 1 ระบบ
งานสหกรณ์ที่ทันสมัย
แผนงานที่ 9 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (MIS)
โครงการที่ 1 ศึกษา สำารวจข้อมูลสารสนเทศ คณะกรรมการบริหาร รายงานการศึ ก ษาสารสนเทศจาก อย่างน้อย 1 รายงาน
จาก ผู้บริหาร/ บุคลากร/ สมาชิก
ผู้บริหาร/ บุคลากร/ สมาชิก
โครงการที่ 2 ออกแบบรูปแบบการใช้งาน คณะกรรมการบริหาร รูปแบบของรายงานที่เหมาะสม
อย่างน้อย 3 รายงาน
(Report Design)
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
อย่างน้อย 1 ชุด
โครงการที่ 1 ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี
ปัจจุบัน
ดิจิทัล
คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการศึกษาช่องโหว่ทางเทคโนโลยี
โครงการที่ 2 วิเคราะห์ช่องโหว่ (GAP)
อย่างน้อย 1 ด้าน
ด้าน Network, ระบบ Backup พร้อมใช้งาน/
สารสนเทศ
ระบบป้องกันภัยคุกคาม Firewall/ ข้อผิด
พลาดที่เกิดจาก Software Program
แผนงานที่ 11 การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO27001
โครงการที่ 1 ศึกษามาตรฐาน ISO27001 คณะกรรมการบริหาร มีการอบรมมาตรฐาน ISO27001
อย่างน้อย เจ้าหน้าที่ด้าน IT
มีความเข้าใจในมาตรฐาน
ISO27001
แผนงานที่ 12 การจัดทำาแผนการบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-BCP)
โครงการที่ 1 จัดตัง้ คณะกรรมการ BCP (IT)/ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ BCP (IT)/ คณะทำางาน
1 ชุด
คณะทำางาน

โครงการ

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบ
หมายเหตุ
ประมาณ
3,500,000

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
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KPI โครงการ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและตลาด (Development Product by Customer
แผนงานที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก
1 ชุด
โครงการที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากพฤติกรรม คณะกรรมการบริหาร รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของสมาชิก
การเงิน
ด้านเงินฝาก
การฝากเงิน (Data Analytic) และความต้องการ/
ความคาดหวังของสมาชิก
แผนงานที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ
1 ชุด
โครงการที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากพฤติกรรม คณะกรรมการเงินกู้ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของสมาชิก
ด้านสินเชื่อ
การขอสินเชื่อ (Data Analytic)และความ
ต้องการ/ความคาดหวังของสมาชิก
โครงการที่ 2 ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม คณะกรรมการเงินกู้ ช่องทางการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 ช่องทาง
สินเชื่อ และช่องทางการให้สินเชื่อ
แผนงานที่ 3 การให้สินเชื่อสหกรณ์อื่น
โครงการที่ 1 พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ ห้ คณะกรรมการบริหาร ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 3 สหกรณ์
สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ผู้กู้
การเงิน
แผนงานที่ 4 พัฒนาการบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 1 ศึกษาปัจจัยแวดล้อมและ คณะกรรมการบริหาร มีขอ้ มูลปัจจัยแวดล้อมทีเ่ พียงพอต่อการ สามารถใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์
ผลกระทบด้านการลงทุน
การเงิน
ตัดสินใจลงทุน
แล้วประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุน
อย่างน้อย 5 %
โครงการที่ 2 วิเคราะห์ และปรับปริมาณ คณะกรรมการบริหาร ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนเพิ่ม
การเงิน
ขึ้น
การซื้อขายตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับผลการ
ดำาเนินงาน

โครงการ

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบ
หมายเหตุ
ประมาณ
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ผู้รับผิดชอบ

KPI โครงการ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความยั่งยืน (Sustainable Development)
แผนงานที่ 1 บริหารจัดการธรรมาภิบาล
โครงการที่ 1 ศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีดีด้าน คณะกรรมการบริหาร ตัวอย่างวิธกี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ดี า้ นธรรมาภิบาล
อย่างน้อย 2 แห่ง
ธรรมาภิบาลขององค์กรที่ประสบความสำาเร็จ
แผนงานที่ 2 การสร้างความผาสุก แก่สมาชิก ชุมชน และสังคม
โครงการที่ 1 จัดทำาแผนความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหาร แผนความรับผิดชอบต่อสังคม
1 แผน
ต่อสังคม
โครงการที่ 2 ออกแบบและกำาหนดหลักเกณฑ์ คณะกรรมการบริหาร หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน
1 หลักเกณฑ์
การคัดเลือกชุมชน
โครงการที่ 3 ดำาเนินการคัดเลือกและสนับสนุน คณะกรรมการบริหาร ชุมชนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกและสนับสนุน
อย่างน้อย 1 ชุมชน
ชุมชนที่ขาดแคลน
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณบุคลากร
โครงการที่ 1 ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมและ
คณะกรรมการบริหาร คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
1 ชุด
จรรยาบรรณ
แผนงานที่ 4 การป้องกันความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โครงการที่ 1 ศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบ
คณะกรรมการบริหาร ตัวอย่างองค์กรทีป่ ระสบความสำาเร็จด้าน
อย่างน้อย 1 แห่ง
ความสำาเร็จด้านความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
แผนงานที่ 5 การป้องกันความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ต่อ)
โครงการที่ 2 ศึกษาระบบการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการศึกษาระบบการบริหาร
1 รายงาน
ความเสี่ยงที่มีอยู่ COSO
ความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยง
รวม

โครงการ

3,900,000

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

400,000

งบประจำา

งบประจำา

งบประจำา

งบ
หมายเหตุ
ประมาณ
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การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 63
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ข้อ 43 การเลือกตั้งและ
การดำารงตำาแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำาเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
เนื่องจากในปี 2564 มีกรรมการที่ยังอยู่ในวาระตามข้อบังคับข้อ 44 จำานวน 7 คนดังนี้
สายวิชาการ รายชื่อดังนี้
1. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์
ทัศนวัฒน์
3. ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
4. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
สายสนับสนุน รายชื่อดังนี้
1. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
2. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
3. นางสุวาพร
ชื่นอารมณ์
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
ได้ดำาเนินการสรรหาตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2563 แทนตำาแหน่งที่ว่างลง 7 คน ได้แก่สายวิชาการ 3 คน
และสายสนับสนุน 4 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการสรรหาเรียงตามอักษร ดังนี้
สายวิชาการ
1. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
2. รศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
3. นายสหัส
ภัทรฐิตินันท์
สายสนับสนุน
1. นายนพดล
ระโยธี
2. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
3. นายพงศ์พันธ์
เหลืองวิไล
4. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ สมาชิกทัง้ 7 คน เป็นคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ชุดที่ 63
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ข้อ 58 ข้อ 59 และระเบียบ
ว่าด้วยการสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้มผี ตู้ รวจสอบ
กิจการ จำานวน 3 คน อยู่ในตำาแหน่งได้คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดย
ต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้ ประกอบด้วยผู้สมัคร
ที่มีความรู้และประสบการณ์ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
2. มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้
วิชาชีพนั้นเกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน
3. มีความรู้ทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ได้
ดำาเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ โดยวิธีการให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน 3 คน โดยเลือก
สาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชือ่ ทีป่ ระกาศให้เลือกทัง้ หมด แล้วนำารายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การเลือกทีไ่ ด้คะแนน
มากที่สุดในแต่ละสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ให้เลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางธาริณี ประนิช
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้วชิ าชีพนัน้ เกีย่ วกับ
สหกรณ์มาก่อน ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์
3. ด้านการบริหารทัว่ ไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางสรัญญา โชติพฒ
ั น์
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ สมาชิกทัง้ 3 คน เป็นผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
ที่ 28/2563
เรื่อง ผลการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
ที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2564 ลงวันที่ 16 กันยายน
2563 และ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
ที่ 9/2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ที่ 2/2563 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำา
ปี 2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 และประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจ
สอบกิจการ ประจำาปี 2564 ที่ 10/2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้
ดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 แล้วนั้น
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 จึงขอประกาศ
ผลการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ ดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 เรียงตามหมายเลข
ดังนี้
กรรมการ สายวิชาการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ได้ 2,408 คะแนน
หมายเลข 2 ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ได้ 3,336 คะแนน
หมายเลข 3 นายสืบ
ชัยยะ
สังกัดสำานักบริหารการศึกษา
ได้ 2,302 คะแนน
หมายเลข 4 นายสหัส
ภัทรฐิตินันท์
สังกัดสำานักทะเบียนและประมวลผล ได้ 3,091 คะแนน
หมายเลข 5 นายฉัตรชัย สุขพุก
สังกัดกองกิจการนิสิต
ได้ 1,124 คะแนน
กรรมการ สายสนับสนุน รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 2 นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์ สังกัดคณะเกษตร
ได้ 3,596 คะแนน
หมายเลข 3 นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา สังกัดกองคลัง สำานักงานอธิการบดี ได้ 3,670 คะแนน
หมายเลข 4 นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
สังกัดกองบริหารทั่วไป กพส.
ได้ 3,662 คะแนน
หมายเลข 5 นายนพดล ระโยธี
สังกัดสำานักหอสมุด
ได้ 3,243 คะแนน
หมายเลข 6 นายสุทธิชัย สุพิพัฒน์มงคล สังกัดกองยานพาหนะฯ สำานักงานอธิการบดี ได้ 1,625 คะแนน
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 นางธาริณี
ประนิช
สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์
หมายเลข 1 นายมาโนช สุวรรณศิลป์ สังกัดสำานักการกีฬา
หมายเลข 2 รศ.วิรัตน์
สุวรรณาภิชาติ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด้านการบริหารทั่วไป
หมายเลข 1 นางสรัญญา โชติพัฒน์
สังกัดกองคลัง สำานักงานอธิการบดี

ได้ 4,428 คะแนน
ได้ 2,750 คะแนน
ได้ 2,047 คะแนน
ได้ 4,399 คะแนน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

(รองศาสตราจารย์ ชัชพล ชังชู)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
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รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
ที่ 29 /2563
เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำาปี 2564 ที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2564
ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 และ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ที่ 9/2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 ประกาศคณะ
กรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ที่ 2/2563 เรื่อง
การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 และประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ที่ 10/2563
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาำ เนินการสรรหาคณะกรรมการ
ดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แล้วนั้น
บัดนี้ ผลการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ได้รับคะแนนจากการสรรหาเพื่อเสนอที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจำาปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำาปี 2564 ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ จำานวน 3 คน
1. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
2. รศ.ดร. วัลลภ
อารีรบ
3. นายสหัส
ภัทรฐิตินันท์
กรรมการสายสนับสนุน จำานวน 4 คน
1. นายนพดล
ระโยธี
2. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
3. นายพงศ์พันธ์
เหลืองวิไล
4. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
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รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านละ 1 คน
ด้านการเงิน/การบัญชี
นางธาริณี ประนิช
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์
นายมาโนช สุวรรณศิลป์
ด้านการบริหารทั่วไป
นางสรัญญา โชติพัฒน์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

(รองศาสตราจารย์ ชัชพล ชังชู)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
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รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

รายงานผลการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2564
วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สายวิชาการ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ

โครงการพหุภาษา

รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
นายสืบ ชัยยะ
นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
นายฉัตรชัย สุขพุก

วิทยาเขตฯสกลนคร

1
2
3
4
5

วิทยาเขตศรีราชา

ชื่อ - สกุล

วิทยาเขตกำาแพงแสน

หมายเลข

บางเขน

คะแนนรวม
รวมทั้งสิ้น
(คะแนน)

1,422
2,124
1,625
2,158
772

584
688
388
531
200

100
116
59
93
41

155
185
86
171
73

88
137
101
80
14

59
86
43
58
24

2,408
3,336
2,302
3,091
1,124

สายสนับสนุน
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โครงการพหุภาษาฯ

2,370 665
2,428 679
2,094 1,029
2,241 566
1,128 235

ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ

นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
นายพงศ์์พันธ์ เหลืองวิไล
นายนพดล ระโยธี
นายสุทธิชัย สุพิพัฒน์มงคล

วิทยาเขตฯสกลนคร

2
3
4
5
6

วิทยาเขตศรีราชา

ชื่อ - สกุล
บางเขน

หมายเลข

วิทยาเขตกำาแพงแสน

คะแนนรวม
รวมทั้งสิ้น
(คะแนน)

102
130
103
83
130

202
214
204
165
81

177
148
147
123
15

80
71
85
65
36

3,596
3,670
3,662
3,243
1,625

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

รายงานผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2563

ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ

โครงการพหุภาษาฯ

ด้านการเงิน การบัญชี
1 นางธาริณี ประนิช
2,773 964 162
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์
1 นายมาโนช สุวรรณศิลป์ 1,864 466 118
2 รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ 1,190 577 55
ด้านการบริหารทั่วไป
1 นางสรัญญา โชติพัฒน์ 2,750 972 163

วิทยาเขตฯ สกลนคร

วิทยาเขตศรีราชา

ชื่อ - สกุล
บางเขน

หมายเลข

วิทยาเขตกำาแพงแสน

คะแนนรวม
รวมทั้งสิ้น
(คะแนน)

262

162

105

4,428

142
119

110
49

50
57

2,750
2,047

257

160

97

4,399

รายงานจำานวนการใช้บัตร
กรรมการดำาเนินการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ บัตรดี
กรรมการสายวิชาการ
กรรมการสายสนับสนุน
ผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านการเงินการบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านกฎหมาย
ผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านการบริหารทั่วไป
รวม

4,897
5,045
4,428
4,796
4,399
23,565

คิดเป็น
คิดเป็น
บัตรเสีย
ร้อยละ
ร้อยละ
90.70
93.29
81.92
88.55
81.37

218
93
196
152
196
855

4.04
1.72
3.63
2.81
3.63

ไม่
ประสงค์
ลง
คะแนน
284
270
781
468
811
2,614

คิดเป็น
ร้อยละ
5.26
4.99
14.45
8.64
15.00

รวม
5,399
5,408
5,405
5,416
5,406
27,034

หมายเหตุ จำานวนบัตรไม่เท่ากันเนื่องจากผู้ที่แจ้งความจำ านงลงคะแนนทางไปรษณีย์ส่งบัตรกลับคืนไม่ครบตาม
จำานวน (5 ใบ)
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พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และกำาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ประจำาปี 2564

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และกำาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำาปี 2564
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 71 ที่กำาหนดว่า บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละครัง้ โดยนายทะเบียนสหกรณ์หรือผูส้ อบบัญชีซงึ่ นายทะเบียนแต่งตัง้ และตามข้อบังคับ
ข้อ 42 (7) กำาหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้
นายทะเบียนแต่งตั้ง
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีมติคัดเลือก
นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารียก์ ลุ ผูช้ ำานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผูส้ อบบัญชีประจำาปี 2563
และกำาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นเงิน 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
สำาหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2564 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จำานวน 2 ราย ดังนี้
1. พ.ต.อ.หญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี จำานวน 150,000.00 บาท
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำากัด โดย นายอาภากร เทศพันธ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำานวน 160,000.00 บาท
คณะกรรมการดำาเนินการ ในการประชุม ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ได้ตรวจสอบเงื่อนไข ตามข้อกำาหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งได้พิจารณาถึงระยะเวลา
การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี จำานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ประสบการณ์การทำางาน ตลอดจนกำาหนด
การตรวจสอบบัญชีจนสามารถรับรองงบการเงินได้ตรงตามกำาหนดเวลา และสามารถประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปีได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565 หรือระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้ว มีมติเลือก พ.ต.อ.หญิง
สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำากัด ประจำาปี 2564 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จำานวน 150,000.00 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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พิจารณากำาหนดวงเงิน
ซึง่ สหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคำา้ ประกัน
ประจำาปี 2564

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

พิจารณากำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกู้ยืมหรือคำ้าประกัน
ประจำาปี 2564
การกู้ยืมเงินหรือคำ้าประกัน ตามข้อบังคับข้อ 30 วงเงินกู้ยืมหรือคำ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจ
กำาหนดวงเงินกูย้ มื หรือคำา้ ประกันสำาหรับปีหนึง่ ๆ ไว้ตามทีจ่ าำ เป็นและสมควรแก่การดำาเนินงาน วงเงินซึง่ กำาหนด
ดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำาหนดหรือนายทะเบียน
สหกรณ์ ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือคำา้ ประกันสำาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือคำา้ ประกันสำาหรับ
ปีก่อนไปพลาง
ในปี 2563 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่กำาหนดวงเงินกู้ยืมจำานวน 9,500 ล้านบาท ซึ่งเป็น
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจและรักษาสภาพ
คล่องในการดำาเนินงาน
สำาหรับปี 2564 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ครัง้ ที่ 24/2563 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม
2564 ได้พิจารณาวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด อาจกู้ยืมหรือคำ้าประกัน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการ
คำ้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
สำาหรับสหกรณ์แต่ละประเภท โดยพิจารณาจากทุนเรือนหุน้ ทีช่ าำ ระแล้วรวมกับทุนสำารองของสหกรณ์ ตามงบ
ทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ และกำาหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำานวณวงเงินกู้ยืมของ
สหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น รวมกับ
ทุนสำารองของสหกรณ์
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น จำานวน 9,460.73 ล้านบาท และ
ทุนสำารอง จำานวน 1,690.22 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำานวน 11,150.95 ล้านบาท ดังนั้นวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กู้ยืมหรือคำ้าประกันได้ตามระเบียบนายทะเบียนฯ คือ วงเงินไม่เกิน 16,726.43 ล้านบาท
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา กำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำากัด อาจกู้ยืมหรือคำ้าประกัน ประจำาปี 2564 เป็นจำานวน 9,500 ล้านบาท เท่ากับปี 2563 เนื่องจากวงเงิน
เพียงพอต่อการดำาเนินงาน
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พิจารณาอนุมัติหลักการ
การนำาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

พิจารณาอนุมัติหลักการ การนำาเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพยตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 10 (7)
และมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ออกประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง
ข้อกำาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 มีข้อความสำาคัญ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินทีอ่ อกโดยบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชำาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ นี่ ติ บิ คุ คลเฉพาะกิจเป็นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ
A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุน้ กูท้ ไี่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรีและอยู่ในการกำากับดูแลของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ข้อ 4 การนำาเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำารองของสหกรณ์ และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำาเนินการได้
ฯลฯ
182
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อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด มี
ทุนสำารอง จำานวน 1,690.22 ล้านบาท
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดำาเนินการ ใน
การประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะ
กรรมการดำาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด นำาเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………..……………….........
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พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำากัด
(เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336)
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. .....
เนื่องจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย “การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2563” ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 กำาหนดให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อ
บังคับในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกของสหกรณ์ที่จะมีขึ้นในครั้งแรกถัดจากวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลีย่ นสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของ
รัฐ ทำาให้สถานภาพของสมาชิกมีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม รวมทัง้ มีการออกพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 ทำาให้ข้อบังคับเดิมไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ปัจจุบัน
ที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 62 ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
จึงมีมติให้เสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 5,6,7,8 ข้อ 11,12,13,14,15 ข้อ 17,18,19,20
ข้อ 47 ข้อ 58 และ ข้อ 63, 64 ตามรายละเอียดดังนี้
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ข้อ 5 ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกมี 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิก และสมาชิก
สมทบ
(ก) คุณสมบัติของสมาชิก มีดังต่อไปนี้คือ
(1) เป็นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นบุคลากร ซึง่ ได้รบั เงินเดือนประจำาใน
หน่วยงานต่างๆ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
เป็นลูกจ้างประจำาของสหกรณ์ หรือเป็นลูกจ้างประจำาของ
สถานีวิทยุ มก. หรือเป็นลูกจ้างประจำาหน่วยงานพิเศษ
อื่นใดในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(4) ได้รับเงินเดือนประจำาและหัก ณ ที่จ่าย
ได้
(5) เป็นผู้มีความประพฤติดี

ข้อความเดิม

ข้อความที่แก้ไข
ให้ยกเลิกความตามทีก่ าำ หนดในข้อ 5 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทัง้ หมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้ แทน
ข้อ 5 ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกมี 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิก และสมาชิก
สมทบ
(ก) คุณสมบัติของสมาชิก มีดังต่อไปนี้คือ
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย และ
บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นบุคลากร ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำาใน
หน่วยงานต่างๆ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือเป็น
ลูกจ้างประจำาของสหกรณ์ หรือเป็นลูกจ้างประจำาของสถานี
วิทยุ มก. หรือเป็นลูกจ้างประจำาหน่วยงานพิเศษอื่นใดใน
สังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(4) ได้รับเงินเดือนประจำาและหัก ณ ที่จ่าย
ได้

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563

เหตุผล

ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 11 – 15 ข้อ 17 - 20 ข้อ 47 ข้อ 58 และ ข้อ 63 – 64 ให้ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ

(ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด (เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336)
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ........
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ข้อ 5 (ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มีตามข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลในครอบครัวของสมาชิก
(2) นิสติ และนิสติ เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(3) ลูกจ้างชัว่ คราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(4) ข้าราชการและลูกจ้างประจำาที่เกษียณอายุ
ราชการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่ได้เป็น
สมาชิก
(5) นิติบุคคลทางราชการ
(6) สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอืน่ ใดทีไ่ ม่แสวงหา
กำาไร

ข้อความเดิม
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ข้อความที่แก้ไข
(5) เป็นผู้มีความประพฤติดี
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อนื่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
ในการให้กู้ยืมเงิน
(ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบมีดังต่อไปนี้คือ
(1) เป็นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย โดยเป็น
(1) บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของ
สมาชิกซึ่งบรรลุนิติภาวะ หรือ
(2) เป็นนิสติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งที่บรรลุนิติภาวะ และยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ
(3) เป็นบุคลากร หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
สหกรณ์
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
(5) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่น

เหตุผล

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

เหตุผล

ปรับให้สอดคล้องกับบริบท
ของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำากับของรัฐบาล

ข้อความที่แก้ไข
ให้ยกเลิกความตามทีก่ าำ หนดในข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทัง้ หมด และใช้
ข้อความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 6 การเลือกเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ ต้องยืน่ ใบสมัคร ถึงสหกรณ์ตามแบบทีก่ าำ หนด
ไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร ให้คำารับรองตาม
เงื่อนไขที่สหกรณ์ประกาศกำาหนด
เมือ่ คณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว ปรากฏ
ว่าผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อบังคับข้อ 5
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้ว
เสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการนำา
เรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุม
ใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำานวนสมาชิกที่ประชุม

ข้อความเดิม

ข้อ 6 การเลือกเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัคร ถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กำาหนดไว้ โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตำาแหน่ง
ไม่ตา่ำ กว่าข้าราชการระดับสามคนหนึง่ รับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัคร
เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าข้าราชการระดับสามก็ไม่
ต้องมีผู้รับรอง
เมือ่ คณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว ปรากฏ
ว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กล่าวไว้ในข้อบังคับ
ข้อ 5 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิก
ได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญคราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็นสมาชิก
ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี เมือ่ ผูส้ มัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการนำา
เรือ่ งเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ วินจิ ฉัยชีข้ าด มติแห่งทีป่ ระชุม
ใหญ่ให้รบั เข้าเป็นสมาชิกในกรณีดงั ว่านีต้ อ้ งมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำานวนสมาชิกที่ประชุม
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ข้อ 8 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก สิทธิในฐานะสมาชิก
จะมีขนึ้ ได้เมือ่ ได้ชาำ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ได้ลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชำาระค่าหุ้นครั้งแรกตาม
ระเบียบของสหกรณ์แล้ว อนึง่ สมาชิกมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชำาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท
เว้นแต่สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีก ต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์คนละสองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
นี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

ข้อความเดิม
การเลือกเข้าเป็นสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์
ให้ยกเลิกความตามทีก่ าำ หนดในข้อ 7 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็นสมาชิกต้องชำาระค่า
ธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท เว้นแต่
สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกอีก ต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละสองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ ห้ถอื เป็น
รายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ให้นาำ ความในวรรคแรกมาใช้กบั สมาชิกสมทบด้วย
ให้ยกเลิกความตามทีก่ าำ หนดในข้อ 8 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 8 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ผูข้ อเข้าเป็นสมาชิกย่อมได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกเมือ่
ได้ชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิก และได้ชาำ ระค่าหุน้ ตามจำานวนทีจ่ ะถือซึง่ ระบุไว้ใน
ใบสมัครครบถ้วนแล้ว

ข้อความที่แก้ไข

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563
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ข้อความเดิม
ตั้งแต่เมื่อมีสิทธิในฐานะสมาชิกดังกล่าวแล้ว
ข้อความใดในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์
ที่กล่าวถึงสมาชิกให้หมายถึงสมาชิกสามัญ
ในกรณีสมาชิกสมทบให้มสี ทิ ธิ/ไม่มสี ทิ ธิ ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่มีสิทธินับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการ
ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรือ่ งใดๆ หรือเป็นกรรมการ
ดำาเนินการ
(ข) สมาชิกทีไ่ ม่บรรลุนติ ภิ าวะไม่มสี ทิ ธิกเู้ งิน และ
คำ้าประกันกับสหกรณ์
(ค) สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลทางราชการ มีสิทธิ
ฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์กรณีการกูเ้ งินให้อยูใ่ นความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
(ง) สมาชิกที่เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
สามัญ และลูกจ้างชัว่ คราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้าราชการ และลูกจ้างประจำาที่เกษียณอายุราชการจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ
นิสติ และนิสติ เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิตบิ คุ คล
ทางราชการ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใดที่ไม่แสวง
หากำาไร มีสิทธิฝากเงินได้ทุกประเภทได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ และมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ร้อยละ 80 ของ
จำานวนเงินฝากของตน โดยมีเงินฝากเป็นประกัน สหกรณ์
จะคิดดอกเบีย้ เงินฝาก และเงินกูต้ ามระเบียบของสหกรณ์

ข้อความที่แก้ไข
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ
(1) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1.1) มีสิทธิ์ถือหุ้นได้ไม่เกิน 100 หุ้น และเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ในรูปหุ้นได้ตามประกาศสหกรณ์
(1.2) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก
(1.3) รับเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกับสมาชิก
(1.4) ใช้บริการตามระเบียบสหกรณ์
(1.5) เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย
(1.6) เสนอหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนิน
กิจการสหกรณ์
(2) หน้าที่ของสมาชิกสมทบมีดังนี้
(2.1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
(2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
(2.3) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(2.4) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ในการพัฒนาการดำาเนินกิจการสหกรณ์
(3) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(3.1) นับชือ่ เข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุม
ใหญ่
(3.2) การออกเสียงในเรื่องใดๆ
(3.3) เป็นกรรมการดำาเนินการ
(3.4) กูย้ มื เงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุน้
ของตัวเอง

เหตุผล
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ข้อ 12 การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ สมาชิกจะทำาหนังสือ
ตัง้ บุคคลหนึง่ หรือหลายคนเพือ่ ให้เป็นผูร้ บั โอนประโยชน์
ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตน
ถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน ถ้า
สมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ ผู้รบั
โอนประโยชน์ทไี่ ด้ทาำ ไว้แล้ว ก็ตอ้ งทำาเป็นหนังสือลักษณะ
ดังกล่าว มอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐานแทนฉบับเดิม
เมื่อสมาชิกตายสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน และดอกเบีย้ บรรดาทีส่ มาชิกนัน้

ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 12 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 12 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทำาหนังสือตั้ง
บุคคลหนึง่ หรือหลายคนเพือ่ ให้เป็นผูร้ บั โอนประโยชน์ในเงิน
ค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอืน่ ใดจากสหกรณ์เมือ่ ตนถึงแก่ความ
ตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน ถ้าสมาชิกประสงค์
จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้
ทำาไว้แล้ว ก็ต้องทำาเป็นหนังสือลักษณะดังกล่าว มอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐานแทนฉบับเดิม
เมื่อสมาชิกตายสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย บรรดาที่สมาชิกนั้น

ข้อความที่แก้ไข
ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 11 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 11 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และ ข้อ 11 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่
ทีอ่ ยูข่ องสมาชิก สมาชิกคนใดมีการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ ง ของสมาชิก สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ
ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
ให้นาำ ความในวรรคแรกมาใช้กบั สมาชิกสมทบด้วย

ข้อความเดิม

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563

เหตุผล

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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ข้อความที่แก้ไข
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือ
ถ้ามิได้ตงั้ ไว้กค็ นื ให้แก่บคุ คลทีไ่ ด้นาำ หลักฐานมาแสดงได้เป็น
ที่พอใจแก่คณะกรรมการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จำานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 18 วรรค
แรก และข้อบังคับข้อ 19
ให้นาำ ความในสองวรรคก่อนมาใช้บงั คับกับสมาชิก
สมทบด้วย
ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 13 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 13 เหตุที่สมาชิกต้องออกจากสหกรณ์
(ก) สมาชิกต้องออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
(3) ลาออก
(4) ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากการเป็นบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
ตามข้อบังคับข้อ 5 (ก) (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อความเดิม
มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ทไี่ ด้ตงั้ ไว้ หรือ
ถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำาหลักฐานมาแสดงได้
เป็นทีพ่ อใจแก่คณะกรรมการว่าเป็นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั
เงินจำานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ
18 วรรคแรก และข้อบังคับข้อ 19

ข้อ 13 เหตุที่สมาชิกต้องออกจากสหกรณ์ สมาชิกต้อง
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความ
สามารถ
(3) ลาออก
(4) ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากการเป็นบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
ตามข้อบังคับข้อ 5 (ก) (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563

เหตุผล

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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ข้อ 14 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อ
สหกรณ์ ในฐานะผู้กู้หรือผู้คำ้าประกันอาจลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำานงเป็นหนังสือต่อคณะ
กรรมการ และเมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และมีมติให้ลาออกได้
จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
คณะกรรมการดำาเนินการอาจมอบหมายให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา
หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออก
จากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ และให้เสนอ
คณะกรรมการดำาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ

ข้อความเดิม

ข้อความที่แก้ไข
(ข) สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
(3) ลาออก
(4) ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 14 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 14 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อ
สหกรณ์ ในฐานะผูก้ หู้ รือผูค้ าำ้ ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์
ได้ โดยแสดงความจำานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ และ
เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบ
ด้วยข้อบังคับ และมีมติให้ลาออกได้ จึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์
คณะกรรมการดำาเนินการอาจมอบหมายให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา
หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ และให้เสนอคณะกรรมการ
ดำาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563

เหตุผล

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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ข้อ 15 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสามัญอาจถูกให้
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 8
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อ
กัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการดำาเนินการ
(3) นำาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันเงินกูท้ เี่ กิดบกพร่อง
ให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดำาเนินการกำาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชำาระหนีไ้ ม่วา่ ต้นเงิน หรือดอกเบีย้
เป็นเวลาติดต่อกันสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่

ข้อความเดิม

ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 15 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 15 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสามัญอาจถูกให้
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 8
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน
หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะ
กรรมการดำาเนินการ
(3) นำาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันเงินกู้ที่เกิดบกพร่อง
ให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดำาเนินการกำาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชำาระหนีไ้ ม่วา่ ต้นเงิน หรือดอกเบีย้
เป็นเวลาติดต่อกันสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระ
หนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกีย่ วกับหนีส้ นิ ของตนแก่สหกรณ์

ข้อความที่แก้ไข
ให้นาำ ความในสองวรรคก่อนมาใช้บงั คับกับสมาชิก
สมทบด้วย

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563

เหตุผล

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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ข้อความเดิม
สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คำ้าประกัน
หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติ
ของสหกรณ์หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็น
ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ดำาเนินงาน ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของ
สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ
เมือ่ คณะกรรมการดำาเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิก มีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึง่
ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจำานวนกรรมการดำาเนินการ
ที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
สมาชิกผู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นคำาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดำาเนินการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบมติของ
คณะกรรมการดำาเนินการ คำาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็นที่สุด

ข้อความที่แก้ไข
เมือ่ สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมือ่ จะก่อความผูกพันในหนีส้ นิ
ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือผูค้ าำ้ ประกัน หรือเมือ่ มีภาระผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติ
ของสหกรณ์หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่า
ไม่ซอื่ สัตย์สจุ ริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การดำาเนินงาน
ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ไม่ว่าโดย
ประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิก มีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจำานวนกรรมการดำาเนินการ
ที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
สมาชิกผู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่ โดยให้ย่ืนคำาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดำาเนินการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบมติของ
คณะกรรมการดำาเนินการ คำาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้
เป็นที่สุด
ให้นาำ ความในสามวรรคก่อนมาใช้กบั สมาชิกสมทบ
ด้วย
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ข้อ 17 สมาชิกทีย่ า้ ยหรือออกจากการเป็นบุคลากร โดย
ไม่มคี วามผิด สมาชิกทีย่ า้ ยหรือออกจากการเป็นบุคลากร
ตามข้อบังคับข้อ 5 (ก) (3) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้
ลาออกจากสหกรณ์ด้วยก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่และ
จะของดชำาระค่าหุน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีหนีส้ นิ ไม่เกินค่าหุน้ โดย
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำาเนินการ และอาจ
กู้เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีทสี่ มาชิกออกจากการเป็นบุคลากรดังกล่าว
ในวรรคแรกโดยได้รบั บำานาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จ
บำานาญ ข้าราชการ หรือรับบำาเหน็จรายเดือน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำาเหน็จลูกจ้าง และรับบำานาญ หรือรับบำาเหน็จ
รายเดือน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อยินยอมให้
หักเงินบำานาญ หรือบำาเหน็จรายเดือนเป็นเงินค่าหุ้น
รายเดือน ตามทีก่ าำ หนดไว้ตามข้อบังคับข้อ 23 ก็ให้มสี ทิ ธิ
และหน้าที่ในฐานะสมาชิกทุกประการ

ข้อความเดิม
ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 17 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 17 สมาชิกที่ย้ายหรือออกจากการเป็นบุคลากร โดย
ไม่มีความผิด สมาชิกที่ย้ายหรือออกจากการเป็นบุคลากร
ตามข้อบังคับข้อ 5 (ก) (3) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออก
จากสหกรณ์ด้วยก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่และจะของด
ชำาระค่าหุน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีหนีส้ นิ ไม่เกินค่าหุน้ โดยได้รบั อนุญาต
จากคณะกรรมการดำาเนินการ และอาจกูเ้ งินได้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
ในกรณีที่สมาชิกออกจากการเป็นบุคลากรดังกล่าว
ในวรรคแรกโดยได้รบั บำานาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการ หรือรับบำาเหน็จรายเดือน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำาเหน็จลูกจ้าง และรับบำานาญ หรือรับบำาเหน็จ
รายเดือน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อยินยอมให้
หักเงินบำานาญ หรือบำาเหน็จรายเดือนเป็นเงินค่าหุน้ รายเดือน
ตามที่กำาหนดไว้ตามข้อบังคับข้อ 23 ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่
ในฐานะสมาชิกทุกประการ
สมาชิกทีไ่ ม่มบี าำ เหน็จบำานาญ ถ้าออกจากการเป็น
บุคลากรหรือออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตาม
วรรคแรก เมื่อยินยอมให้หักเงินค่าหุ้นรายเดือนจากบัญชี
เงินฝาก ก็ให้มีสิทธิ์และหน้าที่ในฐานะสมาชิกทุกประการ

ข้อความที่แก้ไข

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำากับของรัฐบาล
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ข้อ 18 การจ่ายคืนจำานวนเงินของสมาชิกผู้ออกจาก
สหกรณ์ ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
ตามข้อบังคับข้อ 13 (1) (2) และ (3) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
คืนค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืนค้างจ่าย และบรรดาเงิน
ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่ง
ออกเพราะเหตุอื่นพร้อมด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั หรือทายาท
ผูส้ บื สันดาน ซึง่ เป็นสมาชิกสามัญ หรือเป็นสมาชิกสมทบ
จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที โดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิน้ ปีทางบัญชีทอี่ อก โดยได้รบั เงินปันผล และ
เงินเฉลีย่ คืน สำาหรับปีทอี่ อกนัน้ ด้วย ในเมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่
มีมติให้จดั สรรกำาไรสุทธิประจำาปีนนั้ แล้วก็ได้สดุ แต่จะเลือก
ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใดจำานวนค่าหุ้นที่ต้องจ่ายคืนเนื่องจาก

ข้อความเดิม

ข้อ 18 การจ่ายคืนจำานวนเงินของสมาชิกผูอ้ อกจากสหกรณ์
ในกรณีทสี่ มาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตามข้อบังคับข้อ
13 (1) (2) และ (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้กอ่ นค่าหุน้ ของสมาชิกซึง่ ออกเพราะเหตุอนื่ พร้อม
ด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้น
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น
ผู้มีสิทธิได้รับ หรือทายาทผู้สืบสันดาน ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ
หรือเป็นสมาชิกสมทบจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที โดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับ
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน สำาหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อ
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีนั้นแล้วก็ได้
สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะ
จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใดจำานวนค่าหุน้ ทีต่ อ้ งจ่ายคืนเนือ่ งจากสมาชิก
ลาออกเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี

ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 18 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความที่แก้ไข

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563
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ข้อความเดิม
สมาชิกลาออกเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำาเนินการมี
อำานาจให้รอจ่ายคืนค่าหุน้ ของสมาชิกทีล่ าออกต่อไปในปี
นัน้ ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกทีล่ าออกจาก
สหกรณ์เนือ่ งจากตนได้ยา้ ย หรือออกจากการเป็นบุคลากร
ตามข้อบังคับข้อ 5 (ก) (3) โดยไม่มคี วามผิด คณะกรรมการ
ดำาเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตาม
ข้อบังคับข้อ 13 (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดา
ทีส่ มาชิกนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตาม
ข้อบังคับข้อ 13 (5) หรือ (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาสี่สิบห้าวันโดยไม่มี
เงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนประจำาปีที่ออกจากสหกรณ์
หรือหากสมาชิกขอให้จา่ ยค่าหุน้ ภายหลังวันสิน้ ปีโดยขอรับ
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุม
ใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีก็ได้ ส่วนเงิน
รับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
กรณีสหกรณ์มกี ารดำาเนินงานเป็นปกติให้จา่ ยคืน

ข้อความที่แก้ไข
อยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำาเนินการมีอำานาจให้รอ
จ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ลาออกต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปี
ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกทีล่ าออกจากสหกรณ์เนือ่ งจาก
ตนได้ย้าย หรือออกจากการเป็นบุคลากรตามข้อบังคับข้อ 5
(ก) (3) โดยไม่มีความผิด คณะกรรมการดำาเนินการอาจ
ผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตาม
ข้อบังคับข้อ 13 (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทสี่ มาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตามข้อ
บังคับข้อ 13 (5) หรือ (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คนื ให้ภายในเวลาสีส่ บิ ห้าวันโดยไม่มเี งินปันผล หรือ
เงินเฉลีย่ คืนประจำาปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอ
ให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร
กำาไรสุทธิประจำาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
กรณีสหกรณ์มีการดำาเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืน
ค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้น ที่ปรากฏในข้อ 22 แต่กรณี
ที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้
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ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
สหกรณ์ไม่ต้องทำาการปรับปรุงบัญชีใดๆ แต่ต้องเปิดเผย
การคำานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืน
สมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน สำาหรับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นที่กำาหนดใน
ข้อบังคับข้อ 22 ซึ่งอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นำาไป
ลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณ์มีการคำานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคำานวณมูลค่าเงิน
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปีและมูลค่าหุ้น
ดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าหุ้น ที่กำาหนดไว้ในข้อ 22
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม

จำานวนหุ้นทั้งสิ้น

มูลค่าต่อหุ้น = ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด − (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น)

ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
สหกรณ์ไม่ตอ้ งทำาการปรับปรุงบัญชีใดๆ แต่ตอ้ งเปิดเผยการ
คำานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้
และให้ผ้สู อบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน
สำาหรับ ส่วนต่างของมูลค่าหุ้นที่กำาหนดในข้อบังคับข้อ 22
ซึง่ อยูใ่ นบัญชีทนุ เรือนหุน้ และเงินค่าหุน้ จ่ายคืนแก่สมาชิกใน
กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นาำ ไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคำานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อ
หุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคำานวณมูลค่าเงิน ค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปีและมูลค่าหุ้นดังกล่าวจะ
ต้องไม่สงู กว่ามูลค่าหุน้ ทีก่ าำ หนดไว้ในข้อ 22 จนกว่าสหกรณ์
ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ให้นาำ ความในเจ็ดวรรคก่อนมาใช้บงั คับกับสมาชิก
สมทบด้วย

ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด − (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น)
จำานวนหุ้นทั้งสิ้น

ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพใน
ระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีและคำานวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่าย
คืนแก่สมาชิก การคำานวณมูลค่าหุน้ ตามวรรคห้า ให้ใช้เกณฑ์
คำานวณ ดังนี้

ค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้น ที่ปรากฏในข้อ 22 แต่
กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุน
สะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจาก
สมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีและคำานวณ
มูลค่าหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่สมาชิก การคำานวณมูลค่าหุน้ ตาม
วรรคห้า ให้ใช้เกณฑ์คำานวณ ดังนี้
มูลค่าต่อหุน้ =

ข้อความที่แก้ไข

ข้อความเดิม
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ข้อ 19 การหักจำานวนเงินซึง่ สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ในการจ่ายคืนจำานวนเงินดังกล่าวตามข้อบังคับข้อ 18 นั้น
สหกรณ์มีอำานาจหักจำานวนเงินซึ่งสมาชิกนั้นต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ออกก่อนความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ให้นำาความในวรรคแรกมาใช้บังคับกับสมาชิก
สมทบด้วย

ข้อ 19 การหักจำานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำานวนเงินดังกล่าวตามข้อบังคับ
ข้อ 18 นั้น สหกรณ์มีอำานาจหักจำานวนเงินซึ่งสมาชิกนั้น
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อนความรับผิดเพือ่ หนีส้ นิ ของ
สหกรณ์

ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 20 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 20 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพื่อ ข้อ 20 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพื่อ
หนี้สินของสหกรณ์จำากัดเพียง ไม่เกินจำานวน เงินค่าหุ้น หนี้สินของสหกรณ์จำากัดเพียง ไม่เกินจำานวน เงินค่าหุ้นที่ยัง
ที่ยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
ใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
ให้นำาความในวรรคแรกมาใช้บังคับกับสมาชิก
สมทบด้วย

ข้อความที่แก้ไข
ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 19 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563
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ข้อความที่แก้ไข
ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 47 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด
และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 47 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการ
ดำาเนินการประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครัง้ เป็นอย่างน้อย ให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุม
คณะกรรมการดำาเนินการได้และต้องแจ้งให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน
ในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ต้องมี
กรรมการดำาเนินการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งแห่งจำานวน
กรรมการดำาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ นอกจาก
จะดำาเนินการตามวิธีที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับแล้ว เมื่อมี
เหตุอนั จำาเป็นผูท้ ที่ าำ หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมจะกำาหนด
ให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำาหนดใน
พระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 ก็ได้ และให้มผี ลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
ปกติ

ข้อความเดิม

ข้อ 47 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการ
ดำาเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมี
การประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย ให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัด
เรียกประชุมคณะกรรมการดำาเนินการได้และต้องแจ้งให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ต้องมี
กรรมการดำาเนินการมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ แห่งจำานวน
กรรมการดำาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ นอกจาก
จะดำาเนินการตามวิธีที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับแล้ว ผู้ที่ทำา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำาหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามปกติ การประชุมทีก่ ระทำาผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์
ประชุมต้องอยูใ่ นทีป่ ระชุมแห่งเดียวกัน และผูร้ ว่ มประชุม
ทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราช
กำาหนด ว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 19 เมษายน 2563)
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ข้อ 58 ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จาก
สมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิความรู้ ความ
สามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
กฎหมาย ทีเ่ หมาะสมคนหนึง่ หรือหลายคนให้เป็นผูต้ รวจ
สอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำาปี จำานวนผู้ตรวจ
สอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำานวนสามคนหรือหนึ่ง
นิตบิ คุ คล ทัง้ นี้ ผูต้ รวจสอบกิจการจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ าม
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์
กำาหนด
อนึ่ง สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบว่าด้วยการ
สรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุม
ใหญ่ เพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสม มาเสนอที่
ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบก็ได้
ทีป่ ระชุมใหญ่จะเลือกตัง้ กรรมการดำาเนินการ หรือ
ผูซ้ งึ่ ดำารงตำาแหน่งหน้าทีป่ ระจำาในสหกรณ์เป็นผูต้ รวจสอบ
กิจการไม่ได้
ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำาแหน่งได้คราว
ละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน

ข้อความเดิม

เหตุผล

ข้อ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก เพือ่ ให้วาระการดำารงตำาแหน่ง
สมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผูม้ คี ณ
ุ วุฒคิ วามรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับวาระของกรรมการ
ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย เป็น ดำาเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำาปี
จำานวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึง่ กรณีเลือก
ตัง้ จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา ให้
มีจำานวนสามคน กรณีเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกที่เป็น
นิตบิ คุ คล ให้มจี าำ นวนหนึง่ นิตบิ คุ คล ทัง้ นีผ้ ตู้ รวจสอบกิจการ
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด
อนึ่ง สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบว่าด้วยการ
สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่ เพือ่ ให้ได้ผมู้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละเหมาะสม มาเสนอทีป่ ระชุม
ใหญ่ให้ความเห็นชอบก็ได้
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ หรือ
ผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งหน้าที่ประจำาในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได้
ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำาแหน่งได้คราว
ละสองปีนับจากวันที่มีมติเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ แต่

ข้อความที่แก้ไข
ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 58 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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ข้อ 63 การทำางบแสดงฐานะการเงินเพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชี
ตรวจสอบ การบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินของ
สหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำาบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด ให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบ
การลงบัญชีไว้ที่สำานักงานสหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด
เมือ่ มีเหตุตอ้ งบันทึกรายการในบัญชีเกีย่ วกับกระแส
เงินสดของสหกรณ์ ให้บันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น
สำาหรับเหตุอนื่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการ
ในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้อง
บันทึกรายการนั้น

ไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อยหนึง่ ปีทาง
บัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้
เมื่อครบกำาหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้ว หากยังไม่มี
การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่กใ็ ห้ผตู้ รวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้
เมือ่ ครบกำาหนดเวลาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้ว หากยังไม่มี
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

เหตุผล

ข้อ 63 การทำางบการเงินประจำาปีเพื่อให้ผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับพระราช
ตรวจสอบ การบัญชีและงบการเงินประจำาปีของสหกรณ์ บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)
ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำาบัญชีตามแบบและรายการที่นาย พ.ศ.2562 มาตรา 66
ทะเบียนสหกรณ์กำาหนด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และ
เก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่
สำานักงานสหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำาหนด
เมือ่ มีเหตุตอ้ งบันทึกรายการในบัญชีเกีย่ วกับกระแส
เงินสดของสหกรณ์ ให้บันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น
สำาหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการ
ในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั จะต้องบันทึก
รายการนั้น

ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 63 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความที่แก้ไข

ข้อความเดิม

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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“ข้อ 64 การเสนองบการเงินประจำาปีตอ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ ให้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชสหกรณ์จัดทำารายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงานของ บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)
สหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงิน พ.ศ.2562 มาตรา67
ประจำาปีและให้ส่งสำาเนารายงานประจำาปีกับงบการเงิน
ประจำาปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่

ข้อ 64 การเสนองบแสดงฐานะการเงินต่อที่ประชุม ให้
สหกรณ์จัดทำารายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่ในคราวทีเ่ สนองบแสดง
ฐานะการเงินและให้ส่งสำาเนารายงานประจำาปีกับงบ
แสดงฐานะการเงินไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน

เหตุผล

ข้อความที่แก้ไข
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทำางบการเงินประจำาปีอย่างน้อย
ครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี
สหกรณ์
งบการเงินประจำาปีนนั้ ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์
หนีส้ นิ และทุนของสหกรณ์กบั ทัง้ บัญชีกาำ ไรขาดทุนตามแบบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด
งบการเงินประจำาปีนั้นต้องทำาให้แล้วเสร็จและให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหนึง่ ร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีทาง
บัญชี
ให้ยกเลิกความตามที่กำาหนดในข้อ 64 แห่งข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทำางบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อย
ครัง้ หนึง่ ทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี
สหกรณ์
งบแสดงฐานะการเงินนั้น ต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกำาไร
ขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด
งบแสดงฐานะการเงินนั้นต้องทำาให้แล้วเสร็จและ
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำาเสนอเพื่ออนุมัติในที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหนึง่ ร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชี

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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ข้อความที่แก้ไข
วันที่มีการประชุม
ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำาปีแสดงผลการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์และงบการเงินประจำาปี พร้อมทั้ง
ข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ทสี่ าำ นักงานสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้”

ข้อความเดิม

สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำาปีแสดงผลการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์และงบแสดงฐานะการเงินพร้อม
ทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สำานักงาน
สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้

เหตุผล

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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พิจารณาแก้ไขระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
ว่าด้วย “การสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564”

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
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เนื่องจากระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วย “การ
สรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ไม่ได้ให้อาำ นาจคณะกรรมการ
สรรหาในการแต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ ไว้และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ
คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 62 ในการประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2563 มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำากัด ว่าด้วย “การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด
ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ข้อความเดิม

ข้อ 6 ให้ประธานคณะกรรมการ
ดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาขึน้ ชุดหนึง่ จำานวนอย่างน้อย
5 คน อย่างมาก 7 คน ในจำานวนนี้
ให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
1 คน และเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการสรรหา 1 คน

208

ข้อความที่แก้ไข
เหตุผล
ให้ยกเลิกความในข้อ 6 และ
ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะ ให้สอดคล้องกับระเบียบ
กรรมการสรรหาชุดหนึ่งจำานวน 7 คน ว่าด้วยการสรรหาคณะ
ประกอบด้วยกรรมการดำาเนินการ กรรมการดำาเนินการ
3 คน และสมาชิก 4 คน ในจำานวนนี้
ให้เป็นประธานกรรมการสรรหา 1 คน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 1 คน
กรรมการชุดนีม้ หี น้าทีด่ าำ เนินการสรรหา
ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นปีทางบัญชี
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และมีอำานาจ
แต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาได้ตาม
ความเหมาะสม
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พิจารณากำาหนดค่าตอบแทน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สมาชิกได้วา่ การบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มคี วามโปร่งใส เชื่อถือได้ การดำาเนิน
งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ าำ หนดไว้ในข้อบังคับ นายทะเบียนสหกรณ์ จึงได้ออกระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้กาำ หนดหน้าที่และความรับผิดของ
ผู้ตรวจสอบกิจการให้ตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ และกำาหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ตรวจสอบการบริหารเฉพาะด้านเพิ่มเติม
อีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน ด้านการบริหารสภาพคล่อง พร้อม
ทัง้ รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ สำาหรับค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ
ให้เป็นอำานาจของที่ประชุมใหญ่นั้น
อาศัยอำานาจหน้าทีข่ องทีป่ ระชุมใหญ่ ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำากัด ข้อ 42 (6) พิจารณากำาหนดบำาเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบ
กิจการตามที่เห็นสมควร ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ในอัตรา 7,000.00
บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายมาตั้งแต่ปี 2555 แต่เนื่องจากนายทะเบียนสหกรณ์
กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการมากขึ้น คณะกรรมการดำาเนินการ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้นาำ เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
ปรับอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการเป็น 10,000.00 บาท/คน/เดือน
จึงนำาเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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วาระที่
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563
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บทความพิเศษ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
• สหกรณ์ออมทรัพย์ :
นักบุญหรือคนบาปของสังคมไทย?
หมายเหตุ : บทความทัง้ หมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียน ไม่ผกู พันสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
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สหกรณ์ออมทรัพย์
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

โดย... ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา1

1
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มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสูงที่มีการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์ในองค์กรนี้
จึงประกอบไปด้วย อาจารย์ ผู้มีภูมิความรู้สูง นักวิชาการ นักวิจัย
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารการศึกษา ตลอดจนคนงานและลูกจ้างประจำาต่างๆ
ถ้ามองในแง่ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือการมีรายได้-รายเหลือทางการ
เงินก็จะแตกต่างกันออกไปมาก จึงน่าจะเป็นกลุม่ บุคคลทีเ่ หมาะสมใน
การจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตามหลักการสหกรณ์คอื “คือ ช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือกัน” ได้อย่างลงตัวตามกำาลังความสามารถของ
แต่ละบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์ในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งขึ้นช้าเร็ว
ต่างๆ กัน อย่างเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีคณะสหกรณ์
ตั้งแต่แรกตั้งมหาวิทยาลัยก็ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่ พ.ศ.
2502 นับเป็นเวลาถึง 62 ปีเต็มแล้ว ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็คง
ค่อยๆ จัดตั้งตามกันมา ซึ่งก็มีอายุแตกต่างกัน และมีจำานวนสมาชิก
มากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะของมหาวิทยาลัยและความศรัทธา
ของบุคลากรต่อสหกรณ์นั้นๆ
ในทำานองเดียวกันกับปริมาณสินทรัพย์ของแต่ละสหกรณ์
ก็จะมากน้อยแตกต่างกันตามจำานวนสมาชิกและคุณภาพทางการเงิน
ของสมาชิกโดยรวม ตลอดจนอายุของแต่ละสหกรณ์กม็ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
อยู่บ้างเช่นกัน
เมื่อพูดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ก็มักจะถามกันว่ามีสินทรัพย์
เท่าไหร่ มีสมาชิกกี่คนก่อน มีเงินออมของสหกรณ์ตนเองพอให้กู้กัน
หรือเปล่า และถ้าเป็นสหกรณ์ทมี่ เี งินเหลือใช้กจ็ ะซักต่อไปว่าเป็น เงิน
หุน้ หรือเงินรับฝากมากแค่ไหน แต่ถา้ จะเป็นสหกรณ์ที่ “รวย” จริงๆ

รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
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คือมีทนุ สำารองเป็นของสหกรณ์เองเท่าไร เพราะ
โดยแท้จริงแล้ว เงินทุนเรือนหุ้นหรือเงินรับฝาก
นั้นล้วนเป็นของสมาชิกมีเข้ามีออกได้เสมอ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในมหาวิทยาลัยนั้น
ถ้ามีคณะกรรมการทีส่ มาชิกไว้วางใจเชือ่ มัน่ ศรัทธา
และมีความรู้ความสามารถและมีความเสียสละ
ตั้งใจในการบริหารจัดการอย่างแท้จริงแล้วก็มัก
จะประสบความสำาเร็จกันแทบทุกสหกรณ์กว็ า่ ได้
เว้นไว้เสียแต่วา่ เป็นสหกรณ์ระดับมหาวิทยาลัยก็
จริง แต่กลับมีการบริหารกันแบบ “ไม่เอาไหน”
และเผลอๆ ยังมีทจุ ริตคดโกงกันแบบเด็กๆ อย่าง
น่าทุเรศสงสารยิง่ นัก อย่างทีเ่ ขาว่า “เงิน” มักเป็น
อสรพิษทีน่ า่ กลัวอย่างยิง่ สำาหรับผูท้ มี่ กี เิ ลส ความ
โลภ ครอบงำา เลยทำาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในบาง
มหาวิทยาลัยต้องเสียชือ่ เสียง และหยุดชะงักการ
เจริญก้าวหน้าไปเลยก็ได้ และยากต่อการกู้คืน
กลับมาให้เหมือนเดิม
เงินทองเป็นของนอกกาย ใครๆ ก็อยาก
ได้มาครอบครองจึงจะไว้วางใจ “เทวดา” ไหนไม่
ได้ทั้งนั้น จึงจะต้องมีการตรวจสอบทุกระบบทุก
ขั้นตอนอย่างถูกต้อง สมำ่าเสมอตามรูปแบบและ
หลักการโดยไม่ประมาทอย่างเด็ดขาด ผู้ใด
ประมาทก็ต้องรับผิดโดยทันที
นอกจากการบริการทางการเงินกับสมาชิก
ในด้านการออม คือ ออมหุน้ และออมเงินฝากและ
การบริการให้สมาชิกเป็นหนี้โดยการกู้ก็เป็นสิ่ง
สำาคัญยิง่ ทีจ่ ะต้องจัดการบริหารให้มปี ระสิทธิภาพ
ให้เหนือกว่าและดีกว่าธนาคารให้ได้ การบริหาร
จัดการด้านสวัสดิการนั่นแหละคือสิ่งสุดยอดที่
ควรทำาให้ดีที่สุดอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นสหกรณ์
อันเป็นการช่วยเหลือกับบรรดาสมาชิกทัง้ ทางตรง

และทางอ้อม ปัจจุบนั นีม้ กี ารอวดอ้าง แข่งขัน กัน
มากนะในเรื่องสวัสดิการซึ่งเป็นสิ่งดีกับสมาชิก
แต่จะ “เว่อ” ไปหรือเปล่าก็ตามแต่สหกรณ์ซงึ่ ไม่
เหมือนกัน
ทำาอะไรก็ทำาเถิดแต่ก็อย่าลืมหลักการ
อุดมการณ์นะครับ ที่สำาคัญที่จะยำ้าคือ หลัก
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
ต้องไม่ถูกครอบงำา ชี้นำา โดยใครๆ และสถาบัน
ใดๆ คือต้องมีความเป็นอิสระในการบริหาร โดย
คณะกรรมการทีส่ มาชิกเลือกตัง้ เข้ามาโดยบริสทุ ธิ์
ยุตธิ รรมเท่านัน้ หลายสหกรณ์ทปี่ ล่อยให้ผบู้ ริหาร
มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลจนแทบไม่เป็นสหกรณ์
โดยอ้างว่ากลัวว่าจะทุจริตกันแบบที่เคยเป็นมา
จึงต้องกลายเป็นสหกรณ์ที่น่าสงสารตลอดไป
ผู้เขียนมิอาจประสงค์จะล้วงลึกหรือ
ก้าวล่วงไปวิจารณ์สหกรณ์มหาวิทยาลัยใดๆ ใน
รายละเอียดเพราะเป็นถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้ว
และผู้ที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการสหกรณ์
ได้กค็ งไม่ใช่ธรรมดาโดยจะต้องมีความสามารถที่
จะศึกษาเรียนรูเ้ รือ่ งสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ไม่ยาก
เลยถ้ามีความตั้งใจจริง การสอบถามตลอดจน
ศึกษาดูงานกันและกันระหว่างสหกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยกันก็ทำาได้ไม่ยาก และมิได้เป็นการเสียหน้า
ใดๆ เพือ่ จะได้ขอ้ คิดอันเป็นประโยชน์ เพราะปัจจุบนั
นีเ้ รามีชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแล้ว
นะครับ โดย ชสอ. ให้การสนับสนุนด้วย
ข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละสหกรณ์ระดับ
มหาวิทยาลัยที่รวบรวมได้โดยเจ้าหน้าที่ ชสอ. ที่
ให้ความอนุเคราะห์มาก็ปรากฏรายการตามตาราง
ที่แสดงไว้
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เรียงตามสินทรัพย์ต่อสมาชิก จากมากไปน้อย
ข้อมูล ระหว่าง 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562
ที่
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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
27

รหัส
สมาชิก
ชสอ.
100081
100140
100130
100079
101151
100224
100338
100102
100265
100982
100047
100505
100373
101205
100188
100282
100725
101150
100867
100525
100293
100424
100135
100248
100929
100158
100359

สหกรณ์ออมทรัพย์...จำากัด

จำานวน
สมาชิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มทร.อุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

10,799
9,650
2,247
15,822
1,358
12,334
2,784
39,589
2,691
357
12,165
1,498
740
1,901
11,476
2,033
1,156
715
1,247
1,770
451
758
2,454
372
1,058
57
738

รวมสินทรัพย์
41,139,094,408.64
31,339,696,715.32
5,814,060,530.40
40,031,959,833.02
3,354,938,903.74
29,750,382,979.05
5,292,016,898.20
67,996,055,356.49
3,656,944,657.97
439,810,525.70
14,788,718,585.04
1,403,520,935.09
617,493,575.87
1,539,414,270.09
9,086,650,158.68
1,526,178,647.43
813,402,882.75
475,442,786.64
816,128,740.48
1,126,112,285.73
283,280,929.96
395,014,672.16
1,265,394,767.97
190,932,105.07
532,822,730.26
27,505,161.30
347,969,401.43

สินทรัพย์
ต่อสมาชิก
3,809,528.14
3,247,636.97
2,587,476.87
2,530,145.36
2,470,499.93
2,412,062.83
1,900,868.14
1,717,549.20
1,358,953.79
1,231,962.26
1,215,677.65
936,929.86
834,450.78
809,791.83
791,795.94
750,702.73
703,635.71
664,954.95
654,473.73
636,221.63
628,117.36
521,127.54
515,645.79
513,258.35
503,613.17
482,546.69
471,503.25
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ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

รหัส
สมาชิก
ชสอ.
101146
100150
100623
100204
100080
100712
100585
101179
100751
100974
100983
101083
101114
101029
101177

สหกรณ์ออมทรัพย์...จำากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกริก
มทร.ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม

จำานวน
สมาชิก
568
7,661
687
3,631
450
2,205
65
315
573
925
317
142
584
82
239

รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์
ต่อสมาชิก

264,383,281.13
3,448,069,719.82
291,062,145.24
1,506,136,310.71
165,596,821.49
673,640,428.75
16,545,414.24
56,308,225.82
93,569,936.34
144,148,031.60
36,867,139.01
12,350,020.07
39,036,443.50
3,949,653.46
9,366,414.23

465,463.52
450,080.89
423,671.24
414,799.31
367,992.94
305,505.86
254,544.83
178,756.27
163,298.32
155,835.71
116,300.12
86,971.97
66,843.23
48,166.51
39,190.02
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:
“นักบุญ” หรือ “คนบาป”
ของสังคมไทย
สหกรณออมทรัพย์์

?

เกริ่นกันก่อน

ในระยะหลังๆ มีการกล่าวถึงปัญหาหนี้สินของคนไทยว่า
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และพบว่าเจ้าหนี้รายใหญ่ของคน
บางกลุ่มคือสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงเป็นที่มาของการกล่าวถึงสหกรณ์
ออมทรัพย์ในเชิงลบว่าเป็นสาเหตุหรือตัวสร้างหรือทำ าให้ปัญหา
หนี้สินในสังคมไทยรุนแรงขึ้น (จนรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องกระโดดเข้ามามีบทบาทอย่างสำาคัญ
ในการจัดการกับสหกรณ์2) หรือหากเปรียบเป็นคน วันนี้บางคนอาจ
มองว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น “คนบาป” ของสังคมไทย ... การมอง
แบบนี้ถูกต้องหรือไม่คงต้องมาพิจารณากัน
โดย... รังสรรค์ ปิติปัญญา1

พัฒนาการ (บางส่วน) ของหนี้สิน

เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนขึ้น ผมขอเริ่มต้นด้วยการทำา
ความเข้าใจถึงความเป็นมาของหนีส้ นิ ก่อน ทัง้ นีส้ งั คมไทยในอดีตเป็น
สังคมที่ไม่ซับซ้อนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่อนข้างสมบูรณ์ อย่างไร
ก็ตาม หลังจากที่มีการติดต่อกับต่างประเทศและนำาเอาแนวคิดแบบ
ทุนนิยม3 มาใช้ ทำาให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตอย่าง
1

2
3
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองประธานกรรมการ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
โดยหลักแล้ว สหกรณ์เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมและกำากับดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แนวคิดแบบทุนนิยม เน้นการแบ่งงานกันทำาและการรวมศูนย์การผลิต จากนั้นนำาเอาผลผลิตมาแลกเปลี่ยนซื้อขาย
กันโดยมีเงินตรา องค์กรธุรกิจ และ ตลาดเป็นสื่อกลาง ทุกคนในสังคมมีอิสระในการผลิตและการบริโภค ผู้ผลิต
ทำาการผลิตเพื่อหวังกำาไรสูงสุด ผู้บริโภคบริโภคเพื่อให้ได้ความพอใจสูงสุด และเชื่อมั่นว่าการแข่งขันจะนำามาซึ่ง
ประสิทธิภาพและความเจริญรุ่งเรือง
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รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ทาำ ให้สงั คมไทยต้องเผชิญ
ปัญหาอย่างรุนแรง กลายเป็นสังคมทีอ่ อ่ นแอพึง่ พา
ตนเองไม่ได้ เมือ่ เป้าหมายการผลิตเปลีย่ นไปจาก
เดิมทีเ่ น้นการเลีย้ งตนเองไปเป็นเพือ่ ขาย การผลิต
ต้องคำานึงถึงความต้องการของตลาดหรือผูซ้ อื้ เป็น
หลัก และเพือ่ ให้ได้รายได้มากทีส่ ดุ การผลิตจึงเน้น
การผลิตสินค้าเฉพาะอย่างและเป็นการผลิตขนาด
ใหญ่ มีการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย
พร้อมๆ กับการนำาเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามา
ใช้ ต้องการเงินทุนมากขึ้น ใครไม่มีเงินทุนของ
ตนเองก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน โดยหวังว่า
เมือ่ ได้ผลผลิตแล้วก็จะจำาหน่ายสูต่ ลาดได้เงินกลับ
มาใช้คืนหนี้สินดังกล่าว รวมถึงนำามาใช้จ่ายซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภค และลงทุนต่อไป อย่างไร
ก็ตามบ่อยครั้งที่การผลิตเกิดความเสียหาย หรือ
ไม่สามารถจำาหน่ายผลผลิตได้ตามที่คาดหวัง
เนือ่ งจากผลผลิตล้นตลาด ทำาให้เกิดปัญหาหนีส้ นิ
การสูญเสียที่ดินทำากิน และเกิดความยากจน
ตามมา
ในด้านการบริโภค พบว่าสินค้าที่คนใน
ชุมชนบริโภคนั้นส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตได้เอง
และสินค้าหลายชนิดไม่มีความจำาเป็นต่อการ
ครองชีพเลย แต่ชาวบ้านต้องการซือ้ เพือ่ ให้ทดั เทียม
กับเพือ่ นบ้าน สินค้าเหล่านีส้ ว่ นใหญ่มรี าคาค่อนข้าง
แพง และชาวบ้านจำานวนมากต้องกูเ้ งินมาซือ้ หรือ
ซื้อในระบบเงินผ่อน จึงเกิดปัญหาหนี้สินจาก
การบริโภคตามมา
เพือ่ แก้ไขปัญหาข้างต้น ประชาชนภายใต้
การสนับสนุนของภาครัฐ ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์
ขึน้ มา โดยเริม่ จากสหกรณ์หาทุน ในปี พ.ศ. 2459
แล้วพัฒนาไปยังสหกรณ์รูปอื่นๆ หนึ่งในจำานวน

นั้นคือ “สหกรณ์ออมทรัพย์” ที่เริ่มต้นในปี พ.ศ.
2492 โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่
“การส่งเสริมการออม” โดยเปลี่ยนแนวความคิด
ในการออมจาก “ใช้ก่อนออม” (เมื่อมีรายได้
เข้ามาก็จะนำาไปจับจ่ายใช้สอยตามทีต่ อ้ งการก่อน
เหลือจากการใช้จ่ายแล้วจึงนำามาออม) มาเป็น
“ออมก่อนใช้” (เมื่อมีรายได้เข้ามาก็ให้หักส่วน
หนึ่งเป็นเงินออมก่อน เหลือจากการออมแล้วจึง
นำาไปใช้จา่ ย) และเพือ่ ให้การดำาเนินการเป็นไปได้
จริงจึงกำาหนดให้สมาชิกต้องออม (บังคับ) ในรูป
ของหุ้นอย่างสมำ่าเสมอทุกเดือน (ไม่สามารถถอน
ออกได้ ยกเว้นออกจากการเป็นสมาชิก) และห้าม
หยุดการออมโดยไม่มีเหตุผล หลังจากนำาเงินที่
เหลือไปใช้จ่ายแล้วหากยังมีเงินเหลือ ก็อาจออม
เพิม่ ได้ทงั้ ในรูปของหุน้ และ/หรือเงินฝากทีส่ หกรณ์
ออมทรัพย์เปิดให้บริการอยู่
อย่างไรก็ตาม ในช่วงชีวติ ของสมาชิกอาจ
มีบางเวลาทีม่ รี ายได้ไม่พอกับรายจ่าย หรือต้องการ
ซื้อทรัพย์สินที่จำาเป็นแต่มีเงินไม่เพียงพอ ก็อาจ
เป็นเหตุให้ไม่สามารถออมได้อย่างต่อเนื่อง (ผิด
เงื่อนไขของสหกรณ์) และบางครั้งอาจต้องกู้เงิน
จากแหล่งนอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา
ทีส่ งู มาก ดังนัน้ เพือ่ ให้การออมเป็นไปได้อย่างต่อ
เนื่อง ไม่สะดุด และเป็นหลักประกันที่ดีสำาหรับ
อนาคตของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์จงึ ให้บริการ
เงินกู้ยืมแก่สมาชิกด้วย อย่างไรก็ตาม ใคร่ขอยำ้า
ว่าการให้เงินกูเ้ ป็นเพียงบริการเสริมทีส่ าำ คัญ ไม่ใช่
บริการหลักอันดับหนึ่งอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ
ในระยะที่ผ่านมา มีการขยายการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปีบัญชี
2562 มีสหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งและดำาเนินการ
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อยู่ทั้งสิ้น 1,375 แห่ง สมาชิกรวม 3.33 ล้านคน
พย์รวมแห่
2.81
ล้านล้การวม
นบาท3.33
ในจำล้าานวนนี
อยู่ทมีั้งสสิิน้นทรั1,375
ง สมาชิ
นคน้
มีแหล่งที่มาจากทุนเรือนหุ้น 1.11 ล้านล้านบาท
มีสินจากเงิ
ทรัพนย์รัรบวมฝากจากสมาชิ
2.81 ล้านล้กานบาท
ในจำานวนนี้
1.05 ล้านล้านบาท
มีแหล่
งที่มน้ เป็
าจากทุ
อนหุ้น ง1.11
ล้านล้นากองทุ
นบาทน
นอกนั
นหนีส้ นนิ เรืจากแหล่
อืน่ ๆ และเงิ
จากเงิ
นรับสหกรณ์
ฝากจากสมาชิ
ก พ1.05
ล้าานล้
านบาท
ต่างๆ
ได้นำาสินทรั
ย์ดังกล่
วมาบริ
หาร
โดยเฉพาะการให้
สมาชิกกูง้ยอืืมน่ ๆณและเงิ
สิ้นปีน2562
นอกนั
น้ เป็นหนีส้ นิ จากแหล่
กองทุนมี
นให้กแู้ ได้ละยั
สี่ มาชิ
กประมาณ
ต่างๆยอดเงิ
สหกรณ์
นำางสิคงเหลื
นทรัพอย์อยูดังท่ กล่
าวมาบริ
หาร
2.12 ล้านล้านบาท

โดยเฉพาะการให้สมาชิกกู้ยืม ณ สิ้นปี 2562 มี
ยอดเงิ
นให้กแู้อละยั
งคงเหลื
ออยูกทบุ่ สี่ ญมาชิ
กประมาณ
สหกรณ์
อมทรั
พย์ “นั
” หรื
อ “คน
2.12บาป”
ล้านล้ของสั
านบาทงคมไทย?

แม้ว่าสหกรณ์จะเจริญเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง อแต่อมทรั
พบว่าพผู้บย์ริห“นั
ารภาครั
สหกรณ์
กบุญฐ”และประชาชน
หรือ “คน
จำานวนมากยังมีมุมมองต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
บาป”
งคมไทย?างยิ่งในเรื่องของ “หนี้สิน
เชิงลบของสั
โดยเฉพาะอย่
แม้ว่าสหกรณ์
จะเจริออมทรั
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างต่อา
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สหกรณ์
ย์ถูกมองว่
ตัวสร้
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ส้ นิ ” ให้ฐแและประชาชน
ก่ภาคประชาชน
เนื่อเป็ง นแต่
พบว่
าผูญ้บหาหนี
ริหารภาครั
ตัวอย่างช่นงมีเมืม่อุมเร็มองต่
วๆ นีอ้ สหกรณ์
ผู้บริหารคนสำ
าคัพญย์ของ
จำานวนมากยั
ออมทรั
ใน
ไปที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติและได้
เชิงประเทศได้
ลบ โดยเฉพาะอย่
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แก่ภเาคประชาชน
ป็นหนี้ที่กู้ยืม
มาจากสหกรณ์
คือ
ตัวอย่
างช่น เมื่อเร็อวอมทรั
ๆ นี้ พผูย์้บคำริหาถามที
ารคนสำ่ตามมาก็
าคัญของ
สหกรณ์ไอปที
อมทรั
เป็นตัาวรวจแห่
สร้างปัญ
หาหนี
้ภาค
ประเทศได้
่สำานัพกย์งานตำ
งชาติ
และได้
228

มีการพูดถึงปัญหาหนี้สินของตำารวจในทำานองว่า
มีความรุนแรงมาก โดยชี้ว่ามีมูลหนี้สูงถึงกว่า

ประชาชนจริ
นหรื
อไม่อ?ไม่?
ประชาชนจริงตามที
งตามที่เขามองกั
่เขามองกั
นหรื
เพืเพื่อ่อตอบคำ
งกล่งกล่
าว าในที
่นี้ขอแบ่
ง ง
ตอบคำาถามดั
าถามดั
ว ในที
่นี้ขอแบ่
การพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1) หนี้สิน
การพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1) หนี้สิน
เป็นสิง่ เลวร้ายหรือไม่? (2) หนีส้ นิ ทีเ่ ป็นปัญหาคือ
เป็นสิง่ และ
เลวร้(3)
ายหรืสหกรณ์
อไม่? อ(2)อมทรั
หนีส้พนิ ย์เทีป็เ่ นป็สาเหตุ
นปัญหาคื
อะไร?
ที่ อ
และกเป็(3)
อมทรัส้ พนิ จริ
ย์เงป็หรืนสาเหตุ
ทำอะไร?
าให้สมาชิ
นหนีสหกรณ์
แ้ ละมีปญั อหาหนี
อไม่? ที่
ในประเด็
นแรก
คยอภิส้ ปนิ รายไว้
ทำาให้สมาชิ
กเป็นหนี
แ้ ละมีผมได้
ปญั เหาหนี
จริงหรืในอไม่?
บทความเรืในประเด็
อ่ ง “หนีส้ นนิ แรก
: ของดี
หรือเคยอภิ
สิง่ เลวร้ปรายไว้
าย?” ใน
ผมได้
โดยสรุปก็คอื หนีส้ นิ เป็นได้ทงั้ ของดีและสิง่ เลวร้าย
บทความเรือ่ ง “หนีส้ นิ : ของดีหรือสิง่ เลวร้าย?”
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ลักษณะของตัวหนีส้ นิ (อัตราดอกเบีย้
โดยสรุปก็คอืาระคื
หนีส้ นนิ เป็และเงื
นได้ท่อนไขอื
งั้ ของดี่นแๆ)ละสิเจ้ง่ าเลวร้
ระยะเวลาชำ
หนี้ าย
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูหรื
ก่ บั อลักนอกระบบ)
ษณะของตัวหนี
(ในระบบ
และส้ นิ ตั(อัวผูต้เราดอกเบี
ป็นหนี้ ย้
(ความสามารถในการหารายได้
ระยะเวลาชำาระคืน และเงื่อและ
นไขอืพฤติ
่นๆ)กรรม
เจ้าหนี้
การใช้
จ่าย)หรืจึองไม่นอกระบบ)
ขอกล่าวถึงรายละเอี
(ในระบบ
และ ตัวยผูดใน
้เป็นหนี้
เรื่องนี้อีก
(ความสามารถในการหารายได้
และ พฤติกรรม
ประเด็นที่สอง หนี้สินที่เป็นปัญหาคือ
การใช้
วถึงรายละเอียดใน
อะไร
จริจงๆ่าย)
แล้วจึหนีงไม่
ส้ นิ ขเป็อกล่
นเรือ่ างธรรมดาของระบบ
ทุเรืน่อนิงนี
ยม้อีกหลักการบัญชีทั่วไปเขียนไว้ชัดเจนว่า
“สินทรัพย์ประเด็
= หนีส้นนิ ที่+สอง
ทุน”หนี
หนี้สส้ ินนิ ทีถื่เอป็เป็นนปัแหล่
ง อ
ญหาคื
ทีอะไร
ม่ าทีส่ จริำาคังๆญของสิ
นทรั
ในการพิจารณา
แล้วหนี
ส้ นิ พเป็ย์ นดังเรืนัอ่ ้นงธรรมดาของระบบ
เรือ่ งของหนีส้ นิ ต้องพิจารณาประกอบกับสินทรัพย์
ทุนนิยม หลักการบัญชีทั่วไปเขียนไว้ชัดเจนว่า
ด้วย คนบางคนเมือ่ พิจารณาแต่เฉพาะยอดหนีส้ นิ
“สินทรั
พย์เหมื
= หนี
” หนีเช่ส้ นนิ 5ถืล้อาเป็นบาท
นแหล่ง
โดดๆ
อาจดู
อนว่ส้ านิ มีห+นีทุส้ งู นมาก
แต่
ย
ทีม่ หาทีากมองทางด้
ส่ าำ คัญของสิานนสิ
ทรันพทรั
ย์ ดัพงย์นัป้นระกอบด้
ในการพิจวารณา
อาจพบว่
าเมืส้ ่อนิ เที
บสินทรัพย์แล้วบหนี
ิน พย์
เรือ่ งของหนี
ต้อยงพิบกัจารณาประกอบกั
สิน้สทรั
ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น
ด้วย คนบางคนเมือ่ พิจารณาแต่เฉพาะยอดหนีส้ นิ
ถ้าคนที่เรากล่าวถึงนี้ มีสินทรัพย์มากถึง 15
อาจดู
นีส้ างูของหนี
มาก เช่้สนิน 5หนีล้า้สนบาท
ล้โดดๆ
านบาท
หรืเอหมื
คิดอเป็นว่นามี3หเท่
ิน
แต่หากมองทางด้
นสิายที
นทรั
ระกอบด้
ของเขาก็
ไม่น่าจะอยู่ใานข่
่เป็พ
นปัย์ญปหา
ดังนั้น วย
การพิ
จารณาเรื
สามารถ)
าก ้สิน
อาจพบว่
าเมื่อองนีเที้จยึงไม่
บกัคบวรสิ(ไม่
นทรั
พย์แล้ดูวจหนี
จำดัางนวนหนี
แต่กตน้้องดู
ประกอบ
กล่าวคิ้สดินเป็เพีนยสังอย่
ดส่วางเดี
นเพียยวงเล็
อยเท่
านั้น เช่น

ถ้าคนที่เรากล่าวถึงนี้ มีสินทรัพย์มากถึง 15
ล้านบาท หรือคิดเป็น 3 เท่าของหนี้สิน หนี้สิน
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กับทุนและสินทรัพย์โดยรวมของผู้เป็นหนี้ด้วย
อย่างนัน้ “ปัญหาหนีส้ นิ ” คืออะไรกันแน่
คำาว่า “ปัญหาหนี้สิน” อาจมีการให้ความหมาย
หลายแบบ อย่างไรก็ตาม ที่น่าจะเหมาะสมใน
ที่นี้คือ “หนี้สินที่ไม่สามารถชำาระคืนได้ตาม
กำาหนดเวลา” เมื่อพิจารณาตามความหมายนี้
ผูม้ ปี ญ
ั หาหนีส้ นิ จริงๆ อาจมีสดั ส่วนไม่มากนักเมือ่
เทียบกับคนที่เป็นหนี้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เมื่อ
ประมาณ 3-4 ปี ที่แล้ว ขณะที่มีการพูดถึงปัญหา
หนีส้ นิ ของบุคลากรทางการศึกษาว่ามีความรุนแรง
มากเหลือเกิน แต่เมื่อลงไปดูข้อมูลจริงๆ พบว่า
บุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาหนี้สินรุนแรง
จริงๆ เพียงประมาณ 1,700 คน จากฐานผู้กู้
ทั้งหมดประมาณ 560,000 คน หรือคิดเป็นเพียง
ร้อยละ 0.3 เท่านั้น
ดังนัน้ การกล่าวถึงปัญหาหนีส้ นิ ในปัจจุบนั
อาจอยูใ่ นลักษณะทีร่ นุ แรงเกินความเป็นจริง ทัง้ นี้
น่าจะมีผลมาจากการตีความว่าหนี้สินทั้งหมด
และ/หรือจำานวนคนที่เป็นหนี้ทั้งหมดคือขนาด
ของเป็นปัญหาหนี้สิน
ประเด็นที่สาม สหกรณ์ออมทรัพย์เป็น
ตัวที่ทำาให้สมาชิกเป็นหนี้และมีปัญหาหนี้สินจริง

หรือไม่? หากย้อนไปในส่วนแรกๆ ของบทความ
นี้ ผมได้เท้าความถึงพัฒนาการของหนี้สินใน
ประเทศไทยและชี้ให้เห็นว่าปัญหาหนี้สินเกิดขึ้น
มาก่อนการเกิดขึ้นของขบวนการสหกรณ์ และ
สหกรณ์ถกู สร้างขึน้ มาเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
แก้ไขหนี้สินที่เป็นปัญหา ดังนั้นการที่เห็นหนี้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์อยูด่ ว้ ยกันตลอดเวลาแล้วเหมา
ว่าสหกรณ์เป็นตัวสร้างหนีส้ นิ ให้เกิดขึน้ กับสมาชิก
คงไม่ถูกต้อง
ที่กล่าวมาจะพออธิบายได้ว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์ไม่ใช่สาเหตุที่ทำาให้สมาชิกเป็นหนี้ แต่
เป็นไปได้หรือไม่ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นตัวการ
สำาคัญที่ทำาให้สมาชิกมีปัญหาหนี้สิน? เรื่องนี้
คงต้องให้ความเป็นธรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วย โดยปกติสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ไม่ใช่ผู้มีฐานะดี จำานวนมากยังมีความ
เดือดร้อนทางการเงิน ทั้งนี้ด้วยแนวคิดที่เน้น
การให้สมาชิกออมเงิน และนำาเงินที่ออมได้มา
บริหารให้ผู้ที่เดือดร้อนได้กู้ยืมไปใช้ตามความ
จำาเป็น เพือ่ ให้สามารถดำารงชีวติ และสะสมทรัพย์สนิ
ได้ตามศักยภาพของแต่ละคน สำาหรับเงินกู้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้บริการนั้น ส่วนใหญ่จะคิด
ดอกเบี้ยในอัตราตำ่ากว่า และ มีเงื่อนไขการ
คำ้าประกันและการชำาระหนี้ที่ผอ่ นปรนกว่าแหล่ง
เงินกู้อื่น
ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์จึงไม่ควรถูก
กล่าวหาว่าเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้สมาชิกมี
ปัญหาหนี้สิน
อย่างไรก็ตามภาครัฐและคนภายนอก
อาจมองว่าสหกรณ์ให้วงเงินกู้มากเกินไป ทำาให้
เงินเดือนเหลือรับหลังจากหักชำาระหนี้แล้วของ
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บางคนน้อยเกินไป อาจทำาให้เกิดความเดือดร้อน
บางคนน้อยเกินไป อาจทำาให้เกิดความเดือดร้อน
ในการครองชีพได้ สิ่งที่ภาครัฐต้องเข้าใจก็คือ
ในการครองชีพได้ สิ่งที่ภาครัฐต้องเข้าใจก็คือ
สมาชิกแต่ละคนมีครอบครัวซึ่งบางส่วนก็เป็นผู้มี
สมาชิกแต่ละคนมีครอบครัวซึ่งบางส่วนก็เป็นผู้มี
รายได้ที่สามารถนำามาใช้จ่ายในครอบครัวได้
รายได้ที่สามารถนำามาใช้จ่ายในครอบครัวได้
นอกจากนัน้ บางส่วนก็มรี ายได้เสริมนอกเหนือจาก
นอกจากนัน้ บางส่วนก็มรี ายได้เสริมนอกเหนือจาก
เงิเงินนเดืเดืออนอี
นอีกกด้ด้ววยย อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ตตามก็
ามก็ตต้อ้องยอมรั
งยอมรับบว่ว่าา
สมาชิ
สมาชิกกบางส่
บางส่ววนมี
นมีกการกู
ารกู้ว้วนซำ
นซำ้า้า (เมื
(เมื่อ่อชำชำาาระหนี
ระหนี้้เเดิดิมม
แล้แล้ววประมาณ
ระ
ประมาณ1-2
1-2เดืเดืออนนก็ก็ททำาำาเรืเรือ่ อ่ งกู
งกูใ้ ใ้ หม่
หม่เเพืพือ่อ่ ชำชำาาระ
หนี
ย) ทัทั้ง้งนีนี้ ้
หนี้เ้เดิดิมมทัทั้ง้งหมดแล้
หมดแล้ววเอาส่
เอาส่ววนต่
นต่าางมาใช้
งมาใช้จจ่า่าย)
การกู
หากไม่ททำาำา
การกู้ว้วนซำ
นซำ้า้าอาจเกิ
อาจเกิดดจากความจำ
จากความจำาาเป็
เป็นน หากไม่
หรื
นกลุม่ ม่ นีนีต้ ต้ อ้ อ้ งง
หรืออสหกรณ์
สหกรณ์ไไม่ม่ยยอมให้
อมให้ททาำ าำ อาจทำ
อาจทำาาให้
ให้คคนกลุ
หัหันนไปใช้
ไปใช้บบริริกการหนี
ารหนี้น้นอกระบบ
อกระบบ
มีมีออดีดีตตผูผู้บ้บริริหหารสถานศึ
เคย
ารสถานศึกกษาคนหนึ
ษาคนหนึ่ง่งเคย
เล่เล่าาว่ว่าาช่ช่ววงหนึ
งวางแผน
งหนึง่ ง่ ของชี
ของชีววติ ติ เขาและภรรยาต้
เขาและภรรยาต้อองวางแผน
การกู
เนื่อ่องจากใน
งจากใน
การกู้ว้วนซำ
นซำ้า้าจากสหกรณ์
จากสหกรณ์ออยูยู่ห่หลายปี
ลายปี เนื
เวลานั
ใช้จา่ ย
เวลานัน้ น้ ลูลูกกๆๆกำกำาาลัลังงเรีเรียยนมหาวิ
นมหาวิททยาลั
ยาลัยย มีมีคคา่ า่ ใช้
สูสูงงมาก
มาก ถ้ถ้าาสหกรณ์
สหกรณ์ไไม่ม่ใให้ห้กกู้วู้วนซำ้าเขาคงต้องไปพึ่ง
เงิเงินนกูกู้น้นอกระบบที
าจทำาาให้
ให้ต้องตกอยู่ในวงจร
อกระบบที่อ่อาจทำ
อุอุบบาทว์
าทว์ขของหนี
องหนี้น้นอกระบบอย่
อกระบบอย่างไม่มีวันหลุดพ้น
ปัปัจจจุจุบบันันลูลูกกๆๆ เรีเรียยนจบหมดแล้
นจบหมดแล้ว ทำางานแล้ว และ
เขาไม่
แล้วว
เขาไม่ไได้ด้กกู้วู้วนซำ
นซำ้า้าอีอีกกแล้
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นบอกว่าาการพิ
การพิจจารณาว่
ารณาว่าสหกรณ์
าสหกรณ์เป็เป็นน
มีมีคคนบอกว่
สาเหตุสสำาำาคัคัญญของปั
ของปัญญหาหนี
หาหนี้ส้สินินจริจริงหรื
งหรืออไม่ไม่? ?อาจ
อาจ
สาเหตุ
โดย “การตั
“การตั้ง้งคำคำาาถามว่
ถามว่าาถ้ถ้าาไม่ไม่มมีสีสหกรณ์
หกรณ์แแล้ล้ว ว
ทำทำาาโดย
หาหนีส้ ส้ นิ นิ ของสมาชิ
ของสมาชิกกจะหมดไปใช่
จะหมดไปใช่หหรือรือไม่ไม่””ถ้าถ้า
ปัปัญญหาหนี
ตอบว่าา “ใช่
“ใช่”” แสดงว่
แสดงว่าาสหกรณ์
สหกรณ์เป็เป็นนสาเหตุ
สาเหตุขขององ
ตอบว่
หาหนีส้ ส้ นิ นิ จริจริงงแต่
แต่ถถา้ า้ คำคำาาตอบว่
ตอบว่าา“ไม่
“ไม่ใช่ใช่””แสดง
แสดง
ปัปัญญหาหนี
สหกรณ์ไไม่ม่ใใช่ช่สสาเหตุ
าเหตุขของปั
องปัญญหาหนี
หาหนี้ส้สินิน......“ผม
“ผม
ว่ว่าาสหกรณ์
นผู้อ้อ่า่านคงสามารถตอบคำ
นคงสามารถตอบคำาถามนี
าถามนี้ได้้ได้ไม่ไม่
เชืเชื่อ่อว่ว่าาท่ท่าานผู
ยากนักก””
ยากนั
ตรงนี้ ท่้ ท่าานยั
นยังงคิคิดดว่ว่าาสหกรณ์
สหกรณ์เป็เป็นนสาเหตุ
สาเหตุ
ถึถึงงตรงนี
ของปัญญหาหนี
หาหนีส้ ส้ นิ นิ หรืหรืออเป็เป็นน“คนบาป”
“คนบาป”ของ
ของ
สำสำาาคัคัญญของปั
คมไทยอีกกหรื
หรืออไม่ไม่??
สัสังงคมไทยอี

รายงานกิจการ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

นอกจากนัน้ ยังมีขอ้ มูลว่าหลายสหกรณ์
นอกจากนัน้ ยังมีขอ้ มูลว่าหลายสหกรณ์
มีบทบาทอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาหนี้สิน
มีบทบาทอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาหนี้สิน
ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกด้วย ตัวอย่างเช่น สหกรณ์
ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกด้วย ตัวอย่างเช่น สหกรณ์
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการสามารถลดภาระ
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการสามารถลดภาระ
ดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่เป็นผู้ใช้แรงงาน ซึ่งโดย
ดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่เป็นผู้ใช้แรงงาน ซึ่งโดย
ทัว่ ไปต้องเสียแก่นายทุนเงินกูน้ อกระบบในอัตรา
ทัว่ ไปต้องเสียแก่นายทุนเงินกูน้ อกระบบในอัตรา
ทีส่ งู มาก (เช่น ร้อยละ 20 ต่อเดือน) ขณะทีส่ หกรณ์
ทีส่ งู มาก (เช่น ร้อยละ 20 ต่อเดือน) ขณะทีส่ หกรณ์
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการโดยทั่วไปคิด
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการโดยทั่วไปคิด
ดอกเบี้ยในอัตราตำ่ากว่ามาก (เช่น ร้อยละ 1 ต่อ
ดอกเบี้ยในอัตราตำ่ากว่ามาก (เช่น ร้อยละ 1 ต่อ
เดือน) เป็นผลให้แรงงานสามารถพึ่งตนเองและ
เดือน) เป็นผลให้แรงงานสามารถพึ่งตนเองและ
ลืมตาอ้าปากได้ และ ที่สำาคัญคือทำาให้ยืนอยู่
ลืมตาอ้าปากได้ และ ที่สำาคัญคือทำาให้ยืนอยู่
ในสังคมนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ในสังคมนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
นอกจากช่วยแก้ปัญหาหนี้สินแล้ว ยัง
นอกจากช่วยแก้ปัญหาหนี้สินแล้ว ยัง
พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จาำ นวนมากได้วางระบบ
พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จาำ นวนมากได้วางระบบ
และให้สวัสดิการแบบครบวงจรชีวิตแก่สมาชิก
และให้สวัสดิการแบบครบวงจรชีวิตแก่สมาชิก
เช่น ดูแลช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบางส่วน
เช่น ดูแลช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบางส่วน
แก่สมาชิกที่เจ็บป่วย ให้ความช่วยเหลือทางการ
แก่สมาชิกที่เจ็บป่วย ให้ความช่วยเหลือทางการ

เงินแก่ผสู้ งู อายุ รวมไปถึงบางสหกรณ์กาำ ลังพิจารณา
เงินแก่ผสู้ งู อายุ รวมไปถึงบางสหกรณ์กาำ ลังพิจารณา
ที่จะพัฒนาระบบบำานาญให้แก่สมาชิกอีกด้วย
ที่จะพัฒนาระบบบำานาญให้แก่สมาชิกอีกด้วย
ถึงตรงนี้ น่าจะถือได้วา่ สหกรณ์นอกจาก
ถึงตรงนี้ น่าจะถือได้วา่ สหกรณ์นอกจาก
จะไม่ใช่ “คนบาป” แล้ว ยังเป็นองค์กรทีม่ ปี ระโยชน์
จะไม่ใช่ “คนบาป” แล้ว ยังเป็นองค์กรทีม่ ปี ระโยชน์
หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “นักบุญ”
หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “นักบุญ”
ในสังคมไทยได้
ในสังคมไทยได้

ส่ส่งงท้ท้าายก่ยก่ออนจาก
นจาก

จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่านอกจาก
จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่านอกจาก
ไม่ได้เป็น “คนบาป” แล้วยังอาจถือว่าสหกรณ์
ไม่ได้เป็น “คนบาป” แล้วยังอาจถือว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม “นักบุญ” ของ
ออมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม “นักบุญ” ของ
สังคมไทยได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เกิดคำาถามตาม
สังคมไทยได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เกิดคำาถามตาม
มาว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว “ทำาไมวันนี้ภาครัฐถึง
มาว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว “ทำาไมวันนี้ภาครัฐถึง
ได้ออกมาตรการต่างๆ ทีท่ าำ ให้ขบวนการสหกรณ์
ได้ออกมาตรการต่างๆ ทีท่ าำ ให้ขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์อ่อนแอและหมดคุณค่าลง? ประเด็น
ออมทรัพย์อ่อนแอและหมดคุณค่าลง? ประเด็น
นี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาหา
นี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาหา
คำาตอบกันต่อไป... แล้วเจอกันครับ
คำาตอบกันต่อไป... แล้วเจอกันครับ
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ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำากัด

ที่ 64/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาหนังสือรายงานกิจการประจำาปี 2563
อาศัยอำานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
ข้อ 48 (27) และด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2563 จึงขอแต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาหนังสือรายงานกิจการประจำาปี 2563 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการเงินกู้
เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้
ประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน
เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงิน
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการ
ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ประธานคณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางานและเลขานุการ
คณะทำางานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
คณะทำางานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

โดยให้คณะทำางานดังกล่าวมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำาเนินงานใน
รอบปี งบประมาณ และจัดทำารายงานกิจการประจำาปีเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
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