สารบัญ
หน้า
สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่			
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนภูมิแสดงความก้าวหน้า
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ดังนี้
		 2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2549
		 2.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550
		 2.3 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550
วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานและรับทราบสมาชิกเข้าใหม่
		 และออกจากสหกรณ์ ประจำปี 2550
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2550
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2551
วาระที่ 7 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2550
วาระที่ 8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551
วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2551
วาระที่ 10 พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2551
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการ การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บทความ			
ภาพกิจกรรม		
รายชื่อสมาชิกที่รับเงินช่วยเหลือในกรณีคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรเสียชีวิต ประจำปี 2550
ปิดเล่ม			
คณะผู้จัดทำ		

3
4
9
10
11
14
15
18
21
23

41
71
95
97
109
111
119
121
123
125
129
145
161
169
170

17

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
KASETSART UNIVERSITY SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.

ที่ สอ.มก.ว.020/2551
							
15 มกราคม 2551
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีการเงิน 2550 จำนวน 1 ชุด
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้มีมติครั้งที่ 22/2550
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ให้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551    
เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี วิทยาเขตบางเขน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม ดังนี้
		 2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2549
		 2.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550
		 2.3 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550
3. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานและรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ ประจำปี 2550
4. พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2550
5. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2550
6. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2551
7. พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2550
8. การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551
9. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2551
10. พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2551
11. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก การ การนำเงิ น ไปฝากหรื อ ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
12. 	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย
จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
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รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
KASETSART UNIVERSITY SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
ที่ สอ.มก.021/2551
								

15 มกราคม 2551

เรื่อง ขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
เรียน รองอธิการบดี คณบดี ผอ.กอง/สำนัก/สถาบัน/สถานี/โครงการฯ
เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี วิทยาเขตบางเขน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นั้น
เพื่อให้การดำเนินการประชุมใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ได้วางไว้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรด
อนุญาตให้อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2550 ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยไม่ถือเป็นวันลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณในความร่วมมือล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
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วาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2549
2.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550
2.3 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2549
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2550
ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ผู้มาประชุม
1. ผศ.สิทธิชัย  เกษตรเกษม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2. ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
3. ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ ไกร
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
4. นายนิพนธ์   ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
5. นายพงศ์พันธ์  เหลืองวิไล
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
6. ผศ.ดร.รังสรรค์   ปิติปัญญา
กรรมการและเลขานุการ
7. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์  ทัศนวัฒน์
กรรมการ
8. นายทรงพล  ภาณุภาส
กรรมการ
9. นายชาญชัย  ไล้เลิศ
กรรมการ
10. นายสุพจน์  ยุตติยงค์
กรรมการ
11. นายนพดล  ระโยธี
กรรมการ
12. นายบุญช่วย  เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
13. นายอรรถพงศ์  คำอาจ
กรรมการ
14. ผศ.กุลกานต์  วงษ์สิงห์
กรรมการ
15. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จำนวน 1,789 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.ธานีรัตน์  สานติวัตร
2. ศ.กำพล  อดุลวิทย์
3. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
4. ศ.พิเศษ อาบ  นคะจัด
5. นางพรรณวิภา  เอื้อสุนทรวัฒนา
6. รศ.รอ.ปราโมทย์  ลำใย
7. นายสมนึก  ตั้งสุวรรณเสมา
8. นายเจริญ  ศรีแสง
9. นายสมพงษ์  โกมลวาทิน
10. นางสาวสมศรี  หลิมตระกูล
11. นางจินตนา  ฉันทศรัทธาการ
12.  นายพิษณุ  บัวแก้ว
24

รักษาการอธิการบดี มก.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการ
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พนื้ ที่ 2
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.25 น.
เมือ่ สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2 แล้ว รศ.ดร.ธานีรตั น์ สานติวัตร              
ได้กล่าวเปิดประชุม จากนั้น ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม               
และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม ประธานในที่ประชุม ได้ขอเชิญสมาชิกสอ.มก.ทุกท่าน ยืนไว้อาลัยให้กับ
สมาชิกที่เสียชีวิตในปี 2549 เป็นเวลา 1 นาที
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548
ประธานฯ มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิตปิ ญ
ั ญา เลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2548 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2549 ตั้งแต่หน้าที่  24 - 30
ซึ่งแจกให้แก่สมาชิกผู้มาประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 โดยไม่มีข้อแก้ ไข
วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
ประจำปี 2549
3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ ประจำปี 2549
		 ประธานฯ ได้รายงานจำนวนสมาชิกเข้าใหม่ และลาออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2549 ดังนี้
		 3.1.1 สมาชิกสามัญ
			 จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
5,793 คน
			 สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
201 คน
			 สมาชิกลาออกระหว่างปี
(45) คน
			 สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
(31) คน
(6) คน
			 สมาชิกถูกจำหน่ายชื่อให้ออกจากการเป็นสมาชิก
5,912 คน
			 จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
			 ที่ประชุมมีมติรับทราบ
3.1.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 1,147 คน
3.2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน
		 ประธานฯ ได้ น ำเสนอรายงานผลการดำเนิ น การ ประจำปี 2549 ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ในด้ า น          
ความเจริญเติบโตของธุรกิจ สมาชิก ทุนดำเนินงาน กำไรสุทธิ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก การให้เงินกู้แก่สมาชิก
และสหกรณ์อนื่ เงินลงทุน ทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549 และผลงานของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการการ
ศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ คณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น คณะกรรมการพั ฒ นาและแผนงาน และคณะ
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กรรมการกิจการพิเศษ ตลอดจนกิจกรรมระหว่างปี และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2549           
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2549 หน้าที่ 32 – 64 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ รั บ ทราบ และอนุ มั ติ ร ายงานประจำปี 2549 ซึ่ ง แสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 64
สำหรับข้อสังเกตต่างๆ จากสมาชิกนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกเป็นที่เข้าใจแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2549
ประธานฯ ได้มอบให้ นายเจริญ ศรีแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นำเสนอ รายงานผู้สอบบัญชี งบดุล
งบกำไรขาดทุน รายละเอียดงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2549 หน้าที่ 66 - 88 ให้ทปี่ ระชุม
พิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549
ประธานฯ นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีการเงิน 2549 จำนวนเงิน 253,902,154.02 บาท ตามราย
ละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2549 หน้าที่ 90 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พจิ ารณาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินและวิสยั ทัศน์ของสหกรณ์ จึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณา และมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 ตามทีค่ ณะกรรมการดำเนินการเสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2550
ประธานฯ ได้นำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ
ประจำปี 2549 หน้าที่ 92 – 97 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ให้เท่ากับ              
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 จำนวน 41,917,637 บาท โดยให้ถัวเฉลี่ยจ่ายในหมวดต่างๆ และให้ตัด งบ
ก่อสร้างโครงการบ้านพัก จ.ระยอง ของหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2,000,000.-บาท
วาระที่ 7 พิจารณารายงานผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี 2549
ประธานฯ ได้มอบให้ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ได้นำเสนอ
รายงาน การตรวจสอบกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามหนังสือรายงานการตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2549 ที่แจกให้สมาชิกทุกท่าน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ
วาระที่ 8 เรือ่ งการเลือกตัง้ คณะกรรมการดำเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการประจำปี 2550
ประธานฯ นำเสนอรายชื่อผู้ที่สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบว่าสมควรเป็นกรรมการดำเนินการ
ประจำปี 2550 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2549 หน้าที่ 102
26

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2550 ที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอ ดังนี้
สายวิชาการ ได้แก่
		 1. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
		 2. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
		 3. ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ ไกร
สายธุรการ ได้แก่
		 1. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
		 2. นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
		 3. นายวิเชียร ไล้เลิศ
		 4. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
สำหรั บ ปี 2550 สหกรณ์ ฯ ได้ ด ำเนิ น การสรรหาผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ประจำปี 2550 เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว โดยได้นำเสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ที่สมาชิกส่วนใหญ่ ให้ความเห็นชอบว่าสมควรเป็น             
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2550 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2549 หน้าที่ 103                 
มีกำหนดเวลาอยูใ่ นตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยเลือกสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี 2550 ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอ
ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายสหกรณ์ ไม่มี
3. ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ดีชัย
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการ และเลขานุการ ตามข้อบังคับข้อ 43 วรรค 3 ได้แก่
1. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
รองประธานกรรมการคนที่ 1
2. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ ไกร
รองประธานกรรมการคนที่ 2
3. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 3
4. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
รองประธานกรรมการคนที่ 4
5. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
รองประธานกรรมการคนที่ 5
6. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการและเลขานุการ
7. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2550
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 ตามรายละเอียดใน
หนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2549 หน้าที่ 110 ให้ที่ประชุมพิจารณา
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัท เจริญแอนด์ คอลลีก กรุ๊ป
จำกัด โดย นายเจริญ ศรีแสง เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2550 และกำหนดค่าธรรมเนียม           
การสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
วาระที่ 10 พิจารณากำหนดวงเงินทีส่ หกรณ์จะกูย้ มื หรือค้ำประกัน ประจำปี 2550
ประธานฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณ์จะกู้ยืม หรือค้ำประกันประจำปี
2550 เป็นเงิน 2,800 ล้านบาท (สองพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจตามแผนงาน           
ที่วางไว้ และเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2550 เป็นเงิน                 
2,800 ล้านบาท (สองพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน)
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั หิ ลักการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2543
เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ และได้กำหนดเพิ่มเติมว่าการนำเงินไปฝากหรือลงทุนใน          
หลักทรัพย์ตาม (6) คือ ฝากหรือลงทุนอืน่ ใด นอกจากทีก่ ำหนดไว้ตามข้อ 5(1) ถึง (5) โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกอ่ น รวมกันแล้วไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ จึงดำเนินการได้
ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้มมี ติการประชุม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบให้
สหกรณ์ต่างๆ ลงทุนได้ ดังนี้
1) ลงทุนในหุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน หรือหุน้ กู้ ไม่ดอ้ ยสิทธิท์ ี่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือไม่ต่ำกว่าระดับ  
A จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)
2) ลงทุนได้ ไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์
3) ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
คณะกรรมการดำเนินการ จึงขออนุมัติให้ สอ.มก. ฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์และหุ้นกู้ตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด แต่ ไม่เกินทุนสำรอง และการพิจารณาดำเนินการ
แต่ละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันการ จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้สอ.มก.นำเงินไปฝากหรือลงทุนในเรื่องดังกล่าว
ได้ ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการหน้าที่ 114 แต่ ไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์
วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ได้มีมติครั้งที่        
27/2549 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 พิจารณาแก้ ไข
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เพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 5, ข้อ 8, ข้อ 18 และระเบียบการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2543            
ข้อ 4 คุณสมบัติของประธานกรรมการดำเนินการ ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2549
หน้าที่ 117 – 121
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ถอนการแก้ ไข้ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 5, ข้อ 8 และ              
ข้อ 18 ออกไปก่อน โดยให้นำเสนอในที่ประชุมใหญ่วิสามัญต่อไป
สำหรั บ ระเบี ย บการสรรหากรรมการดำเนิ น การ พ.ศ.2543 ข้ อ 4 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ เ ป็ น
เอกฉันท์ให้แก้ ไข ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
ข้ อ 4 ให้ มี ค ณะกรรมการดำเนิ น การ
จำนวนและอั ต ราส่ ว นตามความใน          
ข้ อ บั ง คั บ 43 และ พรบ.สหกรณ์
มาตรา 50 ไม่เกินจำนวน 15 คน
อนึ่ง ประธานกรรมการดำเนินการ
หนึ่ ง คนให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กจาก
สมาชิ ก ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ซึ่ ง ดำรงตำแหน่ ง ตั้ ง แต่
รองอธิการบดีขึ้นไป

ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่

เหตุผล

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการดำเนินการจำนวน เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
และอั ต ราส่ ว นตามความในข้ อ บั ง คั บ 43 ระหว่าง มก. กับ สอ.มก.
และ พรบ.สหกรณ์ ม าตรา 50 ไม่ เ กิ น ดำเนินไปด้วยดี
จำนวน 15 คน
อนึ่ง ประธานกรรมการหนึ่งคนให้ที่
ประชุ ม ใหญ่เลือกจากสมาชิกที่เป็นผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง
ตั้ ง แต่ ร องอธิ ก ารบดี ห รื อ รั ก ษาการรอง
อธิการบดีขึ้นไป
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการ
ดำเนินการมาจากผู้บริหารที่รักษาการ ให้มี
วาระเพียง ไม่เกินระยะเวลาทีร่ กั ษาการนัน้

วาระที่ 13 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
13.1 ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา เลขานุการ นำเสนอมติคณะกรรมการ
ดำเนินการ ครั้งที่ 28/2549 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 เรื่องการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้
เพียงครั้งเดียว ในปี 2549 ให้ ได้รับเงินเฉลี่ยคืน เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์
ครบ 60 ปี โดยมีเงื่อนไขให้นำเงินเฉลี่ยคืนดังกล่าวไปชำระหนี้/ซื้อหุ้นเพิ่ม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่ผิดนัด
ชำระหนี้เป็นกรณีพิเศษ
13.2 นายพงษ์ปณต สุภาสัย สมาชิกเลขที่ 9644 ได้ติดตามการจัดทำหนังสือคู่มือสมาชิก สอ.มก.
และขอหนังสือรายงานกิจการประจำปี เพื่อมาศึกษาก่อนประชุมใหญ่ 1 อาทิตย์ และขอหนังสือคู่มือการตรวจ
สอบกิจการ 50 เล่ม เพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการได้ศึกษาล่วงหน้า 1 อาทิตย์
13.3 นายทองหล่อ เอี่ยมสำอางค์ สมาชิกเลขที่ 2881 เสนอว่าควรแก้ ไขวิธีการสรรหากรรมการ
ดำเนินการใหม่ ทั้งนี้ ควรเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความคิดเห็นเพื่อแก้ ไขระเบียบการเลือกตั้งใหม่
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13.4 นายธงพล ศรีสวัสดิ์ สมาชิกเลขที่ 1582 เสนอว่าการสรรหากรรมการไม่ควรแบ่งสาย ก, ข
13.5 นายไพโรจน์ ลิ้ ม ศรี ส กุ ล วงศ์ สมาชิ ก เลขที่ 7503 ได้ เ สนอขอให้ จั ด การเลื อ กตั้ ง แบบ                
ONE MAN ONE VOTE และไม่แบ่งสาย
เลิกประชุมเวลา 13.20 น.
สิทธิชัย เกษตรเกษม
ประธานในที่ประชุม
(ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม)
ประธานกรรมการ
รังสรรค์ ปิติปัญญา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
เลขานุการ
		 สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)			  ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
(ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม)

(ลงชื่อ)			  ตำแหน่ง เลขานุการ
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550
เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ผู้มาประชุม
1. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
3. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
4. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการและเลขานุการ
5. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
กรรมการ
7. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
กรรมการ
8. ผศ.กุลกานต์ วงษ์สิงห์
กรรมการ
9. นายสุพจน์
ยุตติยงค์
กรรมการ
10. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
11. นายอรรถพงศ์ คำอาจ
กรรมการ
12. นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
กรรมการ
13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จำนวน 189 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ.วุฒิชัย
2. ศ.พิเศษ อาบ
3. นางพรรณวิภา
4. นายธีรศักดิ์
5. นางสาวสมศรี
6. นายพิษณุ

กปิลกาญจน์
นคะจัด
เอื้อสุนทรวัฒนา
ดีชัย
หลิมตระกูล
บัวแก้ว

อธิการบดี มก.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2 แล้ว รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์            
ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกทีม่ าร่วมประชุม และ ดร.วิวฒ
ั น์ แดงสุภา รอง
ประธานกรรมการคนที่ 1 ทำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม ได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2550
ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบว่า สาเหตุที่เรียกประชุมวิสามัญในวันนี้มีเพียงวาระเดียว
คือการเลือกตัง้ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึง่ ว่างมาพอสมควรและตามข้อบังคับข้อ 43 และระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2543 แก้ ไข
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2550 ข้อ 4 วรรคที่ 2 “อนึ่ง ประธานกรรมการดำเนินการหนึ่งคนให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกจากสมาชิกที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองอธิการบดี หรือรักษาการ
รองอธิการบดีขึ้นไป” ความละเอียดแล้ว นั้น
ประธานฯ ได้ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่า นายธงพล ศรีสวัสดิ์ สมาชิก
เลขที่ 1582 เสนอชือ่ รศ.วุฒชิ ยั กปิลกาญจน์ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นประธานกรรมการ และไม่มผี ู้ใดเสนอชือ่ ผูอ้ นื่
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ
ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ในวาระแรก โดยเริ่มนับตั้งแต่คราวประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
ต่อจากนั้น รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการดำเนินการ และให้ความเห็นว่า สหกรณ์ฯ มีขนาดใหญ่พอสมควร ต้องบริหารแบบมืออาชีพ โดยมี
คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบายและดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและมหาวิทยาลัย เช่น การให้         
การสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาที่ดินซอย 45 เพื่อก่อสร้างอาคารหอพัก
ให้กับนิสิตและบุคลากรของ มก. รวมทั้งอาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อบริหารทรัพย์สินของ มก.ให้ ได้ประโยชน์แก่
บุคลากรและนิสิตมากที่สุด เป็นต้น
จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 10.20 น.
วิวัฒน์ แดงสุภา
ประธานในที่ประชุม
(ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รังสรรค์ ปิติปัญญา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
เลขานุการ
สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)			  ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
(ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา)
(ลงชื่อ)			  ตำแหน่ง เลขานุการ
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2550
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550
ณ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
จำนวนสมาชิกเข้าประชุม 145 คน (จากสมาชิกทั้งหมด 6,012 คน)
ผูม
้ าประชุม
1. รศ.วุฒิชัย
2. ดร.วิวัฒน์
3. ดร.ปรีชา
4. นายนิพนธ์
5. ผศ.สุชิน
6. นายวิเชียร
7. ผศ.ดร.รังสรรค์
8. นายสมนึก
9. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์
10. รศ.บพิธ
11. ผศ.กุลกานต์
12. นายสุพจน์
13. นายอรรถพงศ์
14. นายบุญช่วย
15. นางพูนทรัพย์

กปิลกาญจน์
แดงสุภา
สิทธิกรณ์ ไกร
ลิ้มแหลมทอง
ปลีหะจินดา
ไล้เลิศ
ปิติปัญญา
ตั้งสุวรรณเสมา
ทัศนวัฒน์
จารุพันธุ์
วงษ์สิงห์
ยุตติยงค์
คำอาจ
เอี่ยมประพัฒน์
บุญรำพรรณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

• ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศ.พิเศษ อาบ
2. ผศ.สิทธิชัย
3. นางพรรณวิภา
4. นายธีรศักดิ์
5. นางสาวสมศรี
6. นายพิษณุ

นคะจัด
เกษตรเกษม
เอื้อสุนทรวัฒนา
ดีชัย
หลิมตระกูล
บัวแก้ว

ที่ปรึกษาสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.
เมือ่ สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2 แล้ว ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับ
สมาชิกทีม่ าร่วมประชุม และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 ขออนุมตั วิ งเงินกู้ให้กบั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 300 ล้านบาท
ประธานฯ ได้นำเสนอแผนการกูเ้ งินของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 เพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัยในวงเงินกูย้ มื
จำนวน 300 ล้ า นบาท ซึ่ ง ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณบดี ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2550 เมื่ อ                     
วันที  ่ 21 พฤษภาคม 2550 และครัง้ ที่ 7/2550 เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2550 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที                     ่
6/2550 เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2550 มีมติอนุมตั หิ ลักการให้มหาวิทยาลัยขอรับการสนับสนุนจาก สอ.มก. ได้
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ได้มมี ติในการประชุม ครัง้ ที่ 9/2550 เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2550
เห็นชอบการกูเ้ งินของมหาวิทยาลัยในฐานะสมาชิกสมทบของ สอ.มก. โดยใช้เงินฝากเป็นหลักประกันการกูย้ มื เพือ่
ดำเนินการโครงการ ดังนี้
1) โครงการจัดหาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรและนิสิต บริเวณซอยพหลโยธิน 45 วิทยาเขตบางเขน
2) โครงการก่อสร้างหอพักนิสิตและโรงอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน
3) โครงการจัดหาที่พักอาศัยสำหรับนิสิตและบุคลากร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่ ป ระชุ ม ได้ อ ภิ ป รายอย่ า งกว้ า งขวาง แล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ อ นุ มั ติ ว งเงิ น กู้ ยื ม ให้ กั บ
มหาวิทยาลัย จำนวน 300 ล้านบาท
ต่อจากนั้น รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ได้มอบให้ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา เป็นประธานในที่ประชุม และ
ดำเนินการประชุมต่อ
วาระที่ 2 การแก้ไขข้อบังคับ
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา ได้นำเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 5, ข้อ 8 และข้อ 18 ให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
2.1 ข้อ 5 “ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก”
ข้อความเดิม
ข้อ 5 ประเภทและคุณสมบัตขิ องสมาชิก
สมาชิ ก มี 2 ประเภท ได้ แ ก่ สมาชิ ก
สามัญและสมาชิกสมทบ
(ก) คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ มีดัง
ต่อไปนี้ คือ
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(2)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นบุคลากร ซึ่งได้รับเงินเดือน
ประจำในหน่ ว ยงานต่ า งๆ
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรื อ เป็ น ลู ก จ้ า งประจำของ
สหกรณ์ หรือเป็นลูกจ้างประจำ
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ข้อ 5 ประเภทและคุณสมบัตขิ องสมาชิก
สมาชิกมี 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ
และสมาชิกสมทบ
(ก) คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก สามั ญ มี ดั ง
ต่อไปนี้ คือ
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นบุคลากร ซึ่งได้รับเงินเดือน
ประจำในหน่วยงานต่างๆ สังกัด
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
หรือเป็นลูกจ้างประจำของสหกรณ์
หรือ   เป็นลูกจ้างประจำของ

เหตุผล
เพื่อให้นิสิตเก่าของ มก. ข้าราชการ
และลู ก จ้ า งประจำที่ เ กษี ย ณอายุ
ราชการจาก มก.และไม่ ไ ด้ เ ป็ น
สมาชิกสามัญ นิติบุคคลทางราชการ
และสมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ องค์ ก ร   
อื่นใดที่ ไม่แสวงหากำไร ที่ประสงค์
จะฝากเงินกับสหกรณ์ เป็นสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ ได้
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ข้อความเดิม
ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
    สถานีวิทยุ มก. หรือเป็นลูกจ้าง
    ของสถานีวิทยุ มก. หรือเป็น
ลูกจ้างประจำหน่วยงานพิเศษ
ประจำหน่ ว ยงานพิ เ ศษอื่ น ใด
อืน่ ใดในสังกัดของมหาวิทยาลัย
ในสั ง กั ด ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
(4) ได้รับเงินเดือนประจำและหัก
(4) ได้ รั บ เงิ น เดื อ นประจำและหั ก     
ณ ที่จ่ายได้
ณ ที่จ่ายได้
(5) เป็นผู้มีความประพฤติดี
(5) เป็นผู้มีความประพฤติดี
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น
(6) มิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ในสหกรณ์ อื่ น
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ กู้
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
ยืมเงิน
เงิน
(ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มีตาม (ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มีตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บุคคลในครอบครัวของสมาชิก
(1) บุคคลในครอบครัวของสมาชิก
(2) นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตร(2) นิสติ และนิสติ เก่าของมหาวิทยาลัย
ศาสตร์
เกษตรศาสตร์
(3) ลูกจ้างชัว่ คราวของมหาวิทยาลัย
(3) ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
(4) นิติบุคคลทางราชการ
(4) ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
และไม่ ได้เป็นสมาชิกสามัญ
(5) นิติบุคคลทางราชการ
(6) สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่น
ใดที่ ไม่แสวงหากำไร

เหตุผล

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง แล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ ไขข้อบังคับข้อ 5 และให้
เขียนคำจำกัดความของคำว่า “องค์กรอื่นใดที่ ไม่แสวงหากำไร” ให้ชัดเจนเมื่อออกระเบียบฯ
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2.2 ข้อ 8 “สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก”
ข้อความเดิม
ข้ อ 8 สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก สิ ท ธิ ใ น
ฐานะสมาชิกจะมีขึ้นได้เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียม
แรกเข้ า ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก
และได้ ช ำระค่ า หุ้ น ครั้ ง แรกตามระเบี ย บของ
สหกรณ์แล้ว อนึ่งสมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทกุ ประการ
ตั้งแต่เมื่อมีสิทธิในฐานะสมาชิกดังกล่าวแล้ว
  ข้อความใดในข้อบังคับ หรือระเบียบของสหกรณ์
ที่กล่าวถึงสมาชิกให้หมายถึงสมาชิกสามัญ
  ในกรณีสมาชิกสมทบให้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิ ดัง
ต่อไปนี้
(ก) ไม่มสี ทิ ธินบั ชือ่ เข้าเป็นองค์ประชุมในการ
ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใดๆ
หรือเป็นกรรมการดำเนินการ
(ข) สมาชิกที่ ไม่บรรลุนติ ภิ าวะไม่มสี ทิ ธิ กู้เงิน
และค้ำประกันกับสหกรณ์
(ค) สมาชิกทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลทางราชการ มีสิทธิ
ฝากเงิ น ตามระเบี ย บสหกรณ์ กรณี
การกู้เงินให้อยู่ในความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่
(ง) สมาชิ ก ที่ เ ป็ น บุ ค คลในครอบครั ว
ของสมาชิกสามัญและลูกจ้างชั่วคราว
ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี
สิ ท ธิ ฝ ากเงิ น ได้ ทุ ก ประเภทได้ ต าม
ระเบียบของสหกรณ์ และมีสิทธิกู้เงิน
จากสหกรณ์ ได้ร้อยละ 80 ของจำนวน
เงิ น ฝากของตน โดยมี เ งิ น ฝากเป็ น
ประกั น สหกรณ์ จ ะคิ ด ดอกเบี้ ย เงิ น
ฝ า ก แ ล ะ เ งิ น กู้ ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ต า ม
ระเบียบของสหกรณ์
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เหตุผล
ข้ อ 8 สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก สิ ท ธิ ใ น 1. เพื่อให้สอดคล้อง
ฐานะสมาชิกจะมีขึ้นได้เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียม
กั บ คุ ณ ส ม บั ติ
แรกเข้ า ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก
ส ม า ชิ ก ส ม ท บ
ข้อ 5 (ข)
และได้ ช ำระค่ า หุ้ น ครั้ ง แรกตามระเบี ย บของ
สหกรณ์แล้ว อนึ่งสมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม           2. เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ มี
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทกุ ประการ
เสถี ย รภาพและ
ตั้งแต่เมื่อมีสิทธิในฐานะสมาชิกดังกล่าวแล้ว
ความมั่ น คงทาง
   ข้อความใดในข้อบังคับ หรือระเบียบของสหกรณ์
การเงิ น เมื่อ
สมาชิกถึงแก่กรรม
ที่กล่าวถึงสมาชิกให้หมายถึงสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ฯ สามารถ
   ในกรณีสมาชิกสมทบให้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิ ดัง
โ อ น หุ้ น ใ ห้ แ ก่
ต่อไปนี้
ท า ย า ท ผู้ สื บ
(ก) ไม่มีสิทธินับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการ
สั
น ดาน ซึ่ ง เป็ น
ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใดๆ
ส ม า ชิ ก ส า มั ญ
หรือเป็นกรรมการดำเนินการ
ห รื อ ส ม า ชิ ก
(ข) สมาชิกที่ ไม่บรรลุนติ ภิ าวะไม่มสี ทิ ธิกู้เงิน
สมทบได้
และค้ำประกันกับสหกรณ์
(ค) สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลทางราชการ มี
สิ ท ธิ ฝ ากเงิ น ตามระเบี ย บสหกรณ์
กรณีการกู้เงินให้อยู่ ในความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่
(ง) สมาชิ ก ที่ เ ป็ น บุ ค คลในครอบครั ว ของ
สมาชิกสามัญและลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำทีเ่ กษียณอายุราชการ
จาก มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
และไม่ ได้เป็นสมาชิกสามัญ นิสติ และ
นิสติ เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิติบุคคลทางราชการ สมาคม มูลนิธิ
หรือองค์กรอื่นใดที่ ไม่แสวงหากำไร
มี สิ ท ธิ ฝ ากเงิ น ได้ ทุ ก ประเภทได้ ต าม
ระเบียบของสหกรณ์และมีสิทธิกู้เงิน
จากสหกรณ์ ได้ร้อยละ 80 ของจำนวน
เงินฝากของตน โดยมีเงินฝากเป็นประกัน
สหกรณ์ จ ะคิ ด ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากและ
เงินกู้ตามระเบียบของสหกรณ์

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
(จ) สมาชิกสมทบซึ่งเป็นผู้สืบสันดานของ
สมาชิกสามัญ สามารถรับโอนหุ้นได้
แต่ ไม่มสี ทิ ธินบั ชือ่ เข้าเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงใน
เรือ่ งใดๆ หรือเป็นกรรมการดำเนินการ

เหตุผล

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง แล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ ไขข้อบังคับข้อ 8 (ง) ได้
ส่วน (จ) ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้แก้ ไข
2.3 ข้อ 18 “การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกผู้ออกจากสหกรณ์”
ข้อความเดิม
ข้อ 18 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกผู้ออก
จากสหกรณ์ ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุตามข้อบังคับ ข้อ13 (1) (2) และ (3)
นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
ค้ า งจ่ า ยและบรรดาเงิ น ที่ ส มาชิ ก นั้ น มี อ ยู่ ใ น
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้น
นั้นผู้มีสิทธิได้รับจะขอให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที โดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น
หรือจะขอให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดย
ได้ รั บ เงิ น ปั น ผลหรื อ เงิ น เฉลี่ ย คื น ตามมติ              
ที่ประชุมใหญ่ สำหรับปีที่ออกนั้นด้วยก็ ได้ สุดแต่
จะเลือก

    ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ต้องจ่ายคืนเนื่องจาก
สมาชิกลาออกเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ

ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 18 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิก          
ผู้ ออกจากสหกรณ์ ในกรณีที่สมาชิกออก
จากสหกรณ์เพราะเหตุตามข้อบังคับ ข้อ 13
(1) (2) และ (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่า
หุ้ น เงิ น ปั น ผล เงิ น เฉลี่ ย คื น ค้ า งจ่ า ยและ
บรรดาเงิ น ที่ ส มาชิ ก นั้ น มี อ ยู่ ใ นสหกรณ์ ใ ห้
ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุ
อื่น พร้อมด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ย
คื น ค้ า งจ่ า ยบรรดาที่ ส มาชิ ก นั้ น มี อ ยู่ ใ น
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะ
ค่ า หุ้ น นั้ น ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ หรื อ ทายาทผู้ สื บ
สันดาน ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ หรือเป็น
สมาชิ ก สมทบจะเรี ย กให้ ส หกรณ์ จ่ า ยคื น
ทั น ที โดยไม่ มี เ งิ น ปั น ผลหรื อ เงิ น เฉลี่ ย คื น
สำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สำหรับปีที่ออก
นั้ น ด้ ว ย ในเมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ใ ห้
จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีนนั้ แล้วก็ได้สดุ แต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์ จ ะจ่ า ยคื น ให้ ต ามระเบี ย บของ
สหกรณ์
  ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุน้ ทีต่ อ้ งจ่ายคืนเนือ่ งจาก
สมาชิกลาออกเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ ของ
สหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันต้นปีนนั้ คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจให้รอจ่ายคืนค่าหุ้นของ

เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของนายทะเบียนสหกรณ์
ที่ 278/2549 สั่งวันที่
21 มีนาคม 2549 เรื่อง
ให้ ส หกรณ์ แ ละชุ ม นุ ม
สหกรณ์กำหนดเรื่องการ
จ่ า ยคื น ค่ า หุ้ น ในกรณี          
ที่ ข าดทุ น เกิ น ทุ น สำรอง      
ที่มีอยู่ ไว้ในข้อบังคับ
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ข้อความเดิม
สมาชิกที่ลาออกต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงการประชุม
ใหญ่เมื่อสิ้นปีทางบัญชี แต่เฉพาะสมาชิกที่ลา
ออกจากสหกรณ์ เนื่องจากตนได้ย้าย หรือออก
จากการเป็นบุคลากรตามข้อบังคับข้อ 5(ก)(3)
โดยไม่ มี ค วามผิ ด คณะกรรมการดำเนิ น การ           
อาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
    ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
ตามข้อบังคับข้อ 13(4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินสะสมรายเดือน เงินรับฝาก เงินปันผล และ
เงินเฉลีย่ คืน กับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาทีส่ มาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
    ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
ตามข้อบังคับข้อ 13 (5) หรือ (6) นั้น สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
และบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาสี่สิบห้าวัน โดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนประจำปีที่ออกจากสหกรณ์
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ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
สมาชิกที่ลาออกต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
แต่เฉพาะสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ เนื่องจากตนได้
ย้ายหรือออกจากการเป็นบุคลากรตามข้อบังคับ ข้อ 5
(ก) (3) โดยไม่มีความผิด คณะกรรมการดำเนินการอาจ
ผ่อนผันเป็นพิเศษ
    ในกรณีทสี่ มาชิกออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุตามข้อ
บังคับ ข้อ 13 (4) นั้นสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดา
ทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตามข้อบังคับ
ข้อ 13 (5) หรือ (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และบรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คนื ให้ภายในเวลาสีส่ บิ ห้าวัน โดยไม่มเี งินปันผล หรือ
เงินเฉลีย่ คืนประจำปีทอี่ อกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ ได้
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
   กรณีสหกรณ์มกี ารดำเนินงานเป็นปกติให้จา่ ยคืนค่าหุน้
แก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในข้อ 22 แต่กรณีที่
สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้
ชลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพใน
ระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีและคำนวณมูลค่าหุ้นที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิก การคำนวณมูลค่าหุ้นตามวรรคห้า    
ให้ใช้เกณฑ์คำนวณ ดังนี้
(ขาดทุนสะสมคงเหลือ+หนีส้ นิ ทัง้ สิน้ )
มูลค่าต่อหุ้น = ทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมด - จำนวนหุ
น้ ทัง้ สิน้
    ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
สหกรณ์ ไ ม่ ต้ อ งทำการปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ใ ดๆ แต่ ต้ อ ง
เปิดเผยการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะ
จ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน สำหรับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นที่
กำหนดในข้อบังคับข้อ 22 ซึ่งอยู่ ในบัญชีทุนเรือนหุ้น
และเงินค่าหุ้นจ่ายคืนแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุน
สะสมให้นำไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม

เหตุผล
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ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
   เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อ
หุ้ น แล้ ว ในปี ต่ อ ๆ ไปสหกรณ์ ต้ อ งคำนวณมู ล ค่ า เงิ น     
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าหุ้น
ดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อ 22
จนกว่าสหกรณ์ ไม่มียอดขาดทุนสะสม

เหตุผล

ทีป่ ระชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง แล้วมีมติอนุมตั เิ ป็นเอกฉันท์ให้แก้ ไขข้อบังคับข้อ 18 ได้

วาระที่ 3 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
3.1 นายทองหล่อ เอีย่ มสำอาง สมาชิกเลขที่ 2881 ตัง้ ข้อสังเกตว่าการประชุมใหญ่สามัญเมือ่ วันที่ 25
มกราคม 2550 ได้มสี มาชิกฝากประเด็นให้คณะกรรมการดำเนินการนำไปพิจารณาหลายประเด็น ซึง่ ยังมิได้มกี าร
รายงานในการประชุมใหญ่วสิ ามัญในครัง้ นี้ เช่น ระเบียบการเลือกตัง้ , ระเบียบผูต้ รวจสอบกิจการ และโครงการบ้าน
พัก จ.ระยอง เป็นต้น
ทีป่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.
วุฒิชัย กปิลกาญจน์
ประธานในที่ประชุม
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
	 วิวัฒน์ แดงสุภา
ประธานในที่ประชุม
(ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา)
รังสรรค์ ปิติปัญญา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)

	  สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)			  ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
(ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา)
(ลงชื่อ)			  ตำแหน่ง เลขานุการ
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
39

วาระที่ 3

พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน
และรับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และออก
จากสหกรณ์ ประจำปี 2550
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รายงานกิจการประจำปี 2550
ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 49
วันที่ 24 มกราคม 2551
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ทุกท่าน
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปี 2550 ได้บริหารงานด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ ความรอบคอบ
และความเอื้ออาทร อีกทั้งได้พัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นตลอดมา โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนประโยชน์แก่สมาชิก และ
นำไปสู่ผลประกอบการที่ดี ภายใต้มหาปิติแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั การรับร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2550
ในปี 2550 เศรษฐกิจไทยได้ชะลอตัวลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคและการลงทุนภายใน
ประเทศปรับตัวลดลง และคณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (อัตราดอกเบี้ยตลาด
ซือ้ คืนพันธบัตรอายุ 1 วัน) ทัง้ หมด 5 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 175 basis point คือ จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 3.25 ต่อปี
การแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันสูง และปัญหา Sub-prime Loans ในสหรัฐอเมริกา              
(สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับกลุ่มผู้กู้ระดับล่าง) และมีการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โดยการนำหนี้มาแปลง
เป็นหลักทรัพย์แล้วขายให้นักลงทุนอีกต่อหนึ่งเรียกว่า Collateralized Debt Obligations (CDO) ทำให้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ขยายวงกว้างไปในหลายประเทศ ซึ่งธนาคารกลางของประเทศยักษ์ใหญ่ต้องผนึกกำลังกันอย่างเข็ม
แข็งเพื่อแก้ ไขปัญหานี้
แม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ดำเนินการบริหาร
สหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกทุกกลุ่ม (เจ้าของ/เจ้าหนี้/ลูกหนี้) ทำให้ผลการดำเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมีสินทรัพย์รวม 12,604.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,166.85 ล้านบาท หรือเพิ่มร้อยละ 20.76 และมีเงิน
ส่วนเกินสุทธิ (กำไรสุทธิ) จำนวน 291.57 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 60.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 26.22 ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินรับฝาก 7 ครัง้ และดอกเบีย้ เงินให้สมาชิกกู้ 3 ครัง้ ตามภาวะตลาดเงิน
และต้นทุนของ สอ.มก.
นอกจากนี้คณะกรรมการได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่สมาชิก เช่น สหกรณ์
24 ชั่วโมง ณ วิทยาเขตบางเขน เป็นการให้บริการสมาชิกในการถอนเงินสดจากธนาคาร และถอนเงินสดจาก
สหกรณ์ พร้อมปรับสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ และการสอบถามข้อมูลสมาชิกผ่านระบบหน้าจอสัมผัส (Kiosks) ตลอด
24 ชั่วโมง รวมทั้งการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ (Coop Phone)
สหกรณ์ ได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1.1 ล้านบาท และสนับสนุนการจัดหา
อาคารให้มหาวิทยาลัย ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยในฐานะสมาชิกสมทบ ซึ่งจะกู้เงินได้ร้อยละ 80 ของ
เงินฝาก รวมทั้งหมด 11 โครงการ ได้ชำระหนี้เงินต้น 2 โครงการ เป็นเงิน 216.45 ล้านบาท คงเหลือ 9
โครงการ เป็นเงินต้น 509.02 ล้านบาท
คณะกรรมการดำเนินการ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน      
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ฝ่ายจัดการ และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทุกสถาบัน ทุกท่าน และขอเสนอผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังต่อไปนี้
1. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2549
รายการ

หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

1. จำนวนสมาชิกสามัญ (คน)
2. จำนวนสมาชิกสมทบ (คน)
3. ทุนเรือนหุ้น
4. ทุนสำรอง
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
6. เงินรับฝากออมทรัพย์
7. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
8. เงินรับฝากประจำ
9. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
10. ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี
11. สินทรัพย์รวม
12. กำไรสุทธิประจำปี

6,171 ราย
1,664 ราย
2,634,984,180.00
411,294,428.42
89,948,712.48
253,858,895.50
6,609,489,123.76
1,759,167,380.61
1,780,000,000.00
12,604,921,842.22
291,568,877.78

2. สมาชิกภาพ
2.1 สมาชิกสามัญ
		 จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
		 สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี

		 สมาชิกลาออกระหว่างปี

		 สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
		 ถูกจำหน่ายชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (ให้ออก)
		 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

2.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

5,912 ราย
259 ราย
4.38
1,590 ราย
74 ราย
4.66
2,398,686,370.00 236,297,810.00
9.85
366,003,921.73
45,290,506.69
12.37
85,690,870.18
4,257,842.30
4.97
226,915,687.93
26,943,207.57
11.87
4,631,513,161.14 1,977,975,962.62
42.71
1,357,425,850.86 401,741,529.75
29.60
638,759,000.00 (638,759,000.00) (100.00)
1,282,502,999.58 497,497,000.42
38.79
10,438,071,986.12 2,166,849,856.10
20.76
253,902,154.02
37,666,723.76
14.84

5,912
319
30
20
10
6,171
1,664

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2,398,686,370.00
277,340,840.00
41,043,030.00
2,634,984,180.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
สมาชิกเพิ่มหุ้นระหว่างปี
จ่ายคืนหุ้นสมาชิกระหว่างปี
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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4. เงินรับฝาก
การดำเนินงานในรอบปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้รับเงินฝาก
ประเภทต่างๆ ดังนี้
รายการ
ยอดยกมา 1 มกราคม 2550
บวก เงินฝากเพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี
เงินรับฝากสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ฝากออมทรัพย์ ฝากออมทรัพย์พิเศษ
226,915,687.93
637,975,526.02
611,032,318.45
253,858,895.50

4,631,513,161.14
5,375,088,476.64
3,397,112,514.02
6,609,489,123.76

ฝากประจำ

รวม

1,357,425,850.86
2,142,164,470.26
1,740,422,940.51
1,759,167,380.61

6,215,854,699.93
8,155,228,472.92
5,748,567,772.98
8,622,515,399.87

5. เงินให้กู้แก่สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 1,689,996,179.68 บาท
แยกประเภท ได้ดังนี้
เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 5,631 ราย
49,387,210.00 บาท
659,251,580.00 บาท
เงินกู้สามัญ จำนวน 2,415 ราย
773 ราย
981,357,389.68 บาท
เงินกู้พิเศษ จำนวน
6. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ยอดเงินให้กู้ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 	
				
ให้กู้ระหว่างปี		
ชำระคืนระหว่างปี
คงเหลือหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
				

จำนวน
เป็นเงิน 	
เป็นเงิน 	
เป็นเงิน 	
จำนวน 	
เป็นเงิน 	

7. เงินลงทุน (ตามราคาทุน)
ยอดเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550		
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี		
ลงทุนครบกำหนด/ไถ่ถอนระหว่างปี		
คงเหลือเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550		

8. เงินลงทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
8.1 ทุนการศึกษา แยกเป็น

- ทุนอุดหนุนการศึกษา ผู้มีรายได้น้อย
					
- ทุนส่งเสริมการศึกษา
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จำนวน
เป็นเงิน
จำนวน
เป็นเงิน 	

43
3,848,204,751.80
2,399,480,000.00
2,478,792,501.80
31
3,768,892,250.00

สหกรณ์
บาท
บาท
บาท
สหกรณ์
บาท

3,313,688,946.14
5,792,146,225.60
4,127,815,690.76
4,978,019,480.98

บาท
บาท
บาท
บาท

629
711,800.00
772
1,432,800.00

ทุน
บาท
ทุน
บาท

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

8.2 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา และบุตรเสียชีวิต แยกเป็น
- สมาชิกเสียชีวิต
จำนวน 15 ราย
เป็นเงิน 	 691,200.00 บาท
- คู่สมรสเสียชีวิต
- บิดามารดาเสียชีวิต
- บุตร/ธิดาเสียชีวิต

จำนวน 16 ราย
จำนวน 177 ราย
จำนวน
2 ราย

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

306,750.00 บาท
1,415,125.00 บาท
6,000.00 บาท

9. การร่วมสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550       
มีรายการดังต่อไปนี้
9.1 สนับสนุนกิจกรรม มก. ด้านวิชาการ เป็นเงิน
526,142.00 บาท
9.2 สนับสนุนกิจกรรม มก. ด้านกีฬา
เป็นเงิน
549,314.00 บาท
			
รวมเป็นเงิน 1,075,456.00 บาท
9.3 สนับสนุน มก. (สหกรณ์)		
237,200.00 	 บาท
10. ผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ
10.1 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และมอบให้กรรมการแต่ละชุดรับผิดชอบ
งานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดแห่งเวลา และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งในระยะที่ผ่านมามีผลการดำเนินงาน
ในภาพรวม ดังนี้
1. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 12,604.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,166.85 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20.76 และ
มีทุนดำเนินการเพิ่มขึ้น 399.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.83 โดยสมาชิกได้สะสมหุ้นเพิ่ม 236.30 ล้านบาท
หรือร้อยละ 9.85
2. เงินส่วนเกินสุทธิ (กำไรสุทธิ) 291.57 ล้านบาท สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 231 ล้านบาท
3. รับพนักงานเงินรายได้เป็นสมาชิกสามัญ
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่21/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2550 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้รับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท
เงิ น รายได้ ส มั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก สามั ญ ของสหกรณ์ ซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก ตาม
ประกาศสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จำกั ด เรื่ อ ง การกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร               
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินรายได้ สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2543 ลงวันที่
28 ธันวาคม 2550
4. การแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2550
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วาระพิเศษ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2550 เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2550 ครัง้ ที่ 20/2550 เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 และครัง้ ที่ 22/2550 เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550
ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูส้ มาชิก พ.ศ. 2550 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
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5. การประเมินราคาหลักทรัพย์
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550
มีมติเห็นชอบให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ ที่สมาชิกนำมาเป็นหลักประกันการขอกู้เงินกับ
สอ.มก. วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1) อัตราค่าประเมิน
- วงเงินกู้ ไม่เกิน 3 ล้านบาท ค่าบริการตรวจสอบหลักทรัพย์ 2,000 บาท
		 - วงเงินกู้ตั้งแต่ 3-6 ล้านบาท ค่าบริการตรวจสอบหลักทรัพย์ ไม่เกิน 3,500 บาท
		 - วงเงินเกินกว่า 6 ล้านบาท เสนอคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป
2) ค่าพาหนะ
		 - หลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล ไม่คิดค่าพาหนะ
		 - หลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ให้คิดค่าพาหนะตามระยะทางที่กรมทางหลวงกำหนด คือ
ระยะทาง (กม.)

ค่าพาหนะ (บาท)

น้อยกว่า 150
151-250
251-400
401 กม. ขึ้นไป

1,000.00
1,500.00
2,500.00
3,000.00

		 บริษัทที่มีสาขาอยู่ในต่างจังหวัดและไม่คิดค่าพาหนะในจังหวัดที่ตนเองมีสาขาอยู่
3) บริษัทจะต้องส่งรายงานการประเมินหลักทรัพย์ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับมอบงาน
4) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับ สมาชิกร้อยละ 50 ของค่าบริการ
ตรวจสอบหลักทรัพย์ แต่ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก
6. สวัสดิการวันเกิด
มติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2550 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับ
สวัสดิการวันเกิด ดังนี้
ปีที่
1
2-48

46

แบบเดิม
จำนวนเงิน (บาท/ปี)
200
20

แบบใหม่
ปีที่
จำนวนเงิน (บาท/ปี)
1
200
2-15
25
16-30
35
31-45
45
46 ปี ขึ้นไป
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7. โครงการสาธารณประโยชน์
1) ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และกิจกรรมสหกรณ์ เป็นเงิน 75,600 บาท ณ โรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดน บ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
2) จัดทำห้องสุมดชุมชน ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
โดยแยกออกเป็น 2 โครงการย่อย ดังนี้
		 - โครงการนนทรีบานที่ลพบุรี โรงเรียนยางรากวิทยาคม อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
		 - โครงการนนทรีบานที่กาญจนบุรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
8. โครงการค่ายสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยวิถพี ทุ ธ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ วัดป่าม่วงไข่  
อ.ภูเรือ จ.เลย
ตามโครงการค่ายสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยวิถีพุทธ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโครงการ
ทดลองนำสมาชิกแรกเข้าในปี 2550 และไม่มีหนี้กับสหกรณ์ ได้เข้าค่ายความรู้สหกรณ์ออมทรัพย์และการดำเนิน
ชีวิตด้วยวิถีพุทธ ณ วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2550
10.2 คณะกรรมการเงินกู้
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืมปี 2550 มีดังนี้
วัน/เดือน/ปี
1 มกราคม 2550
1 พฤษภาคม 2550
1 มิถุนายน 2550
1 กรกฏาคม 2550
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ (ต่อปี)
6.25
6.00
5.75
5.50
5.81

(2) สหกรณ์ฯ ได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2550 โดยให้ถือใช้ตั้งแต่
วันที่ 2 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
(3) สหกรณ์ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกทั้งสิ้น ดังนี้
เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 5,631 ราย
49,387,210.00 	 บาท
เงินกู้สามัญ
จำนวน 	 2,415 ราย
659,251,580.00 บาท
เงินกู้พิเศษ
จำนวน
773 ราย
981,357,389.68 บาท
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(4) รายงานเงินกู้ประเภทต่างๆ ประจำปี 2550 มีดังนี้
เดือน

เงินกู้ฉุกเฉิน
ราย

บาท

เงินกู้สามัญ
ราย

บาท

เงินกู้พิเศษ
ราย

บาท

มกราคม

218

1,981,500.00

152

40,701,600.00

41

66,876,100.00

กุมภาพันธ์

388

3,311,450.00

172

43,497,400.00

46

58,551,000.00

มีนาคม

664

5,709,640.00

251

70,470,900.00

57

65,932,889.68

เมษายน

472

4,013,400.00

232

62,122,200.00

68

91,812,900.00

พฤษภาคม

315

2,908,000.00

230

61,538,000.00

58

61,684,200.00

มิถุนายน

661

5,403,150.00

200

51,114,700.00

81

105,861,000.00

กรกฎาคม

429

3,666,700.00

196

55,472,500.00

73

106,406,400.00

สิงหาคม

524

4,267,000.00

201

58,989,000.00

73

87,665,000.00

กันยายน

419

3,876,500.00

165

43,194,600.00

67

79,940,600.00

ตุลาคม

299

2,610,500.00

167

43,827,600.00

74

103,390,000.00

พฤศจิกายน

728

6,675,840.00

244

67,056,300.00

58

52,255,200.00

ธันวาคม

514

4,963,530.00

205

61,266,780.00

77

100,982,100.00

5,631

49,387,210.00

2,415

659,251,580.00

773

981,357,389.68

รวม

10.3 คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ได้ดำเนินกิจกรรมตามระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์แก่
สมาชิกและบุคคลทั่วไป ทั้งในด้านการศึกษา อบรมสมาชิก และผู้ที่สนใจ ให้ทราบถึงอุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการการบริหารงานของสหกรณ์ สรุปได้ดังนี้
		 1. จัดทำข่าว สอ.มก. รายเดือน 12 ฉบับ จัดส่งให้สมาชิกตามหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอก มก.
และสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการทางไปรษณีย์ ได้รับทราบถึงการดำเนินงานและความเคลื่อนไหวของสหกรณ์
อย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำเล่มระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2550 และระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2548 จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน
		 3. โครงการประชุมสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่
			 3.1 ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนสู่การเป็นสหกรณ์ชั้นนำ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม –              
1 เมษายน 2550 ณ โรงแรมภูหินสวย ปากช่อง จ.นครราชสีมา
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3.2 ครั้งที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ สอ.มก. และงบประมาณ
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร
สอ.มก. 36 ปี
		 4. โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก
			 4.1 ครั้งที่ 1 เรื่อง การใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก ระหว่าง
วันที่ 28-29 เมษายน 2550 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วม
สัมมนา จำนวน 71 คน
			 4.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท
จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 90 คน
			 4.3 ครั้งที่ 3 เรื่อง การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ให้เป็นสถาบันการเงินของสมาชิก
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
สมาชิกกลุ่มหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย เลขานุการคณะ และอดีตกรรมการสหกรณ์
เข้าร่วมสัมมนารวม 69 คน
		 5. จัดทำเสื้อยืดโปโล (สีเหลือง) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมมายุ 80 พรรษา ให้กับสมาชิก
สหกรณ์ลูกค้า และผู้มีอุปการะคุณ
		 6. โครงการสุขภาพกาย – สุขภาพจิต บรรยายและฝึกปฏิบัติ “21 ท่าดัดตน พ้นโรคภัย”              
โดย อาจารย์พิสิษฐ เบญจมงคลวารี ฝึก “พลังลมปราณเพื่อเพิ่มสมรรถนะของกายใจและรักษาโรค”               
โดย อาจารย์ศุภกิจ นิมมานนรเทพ และ “โยคะเพื่อสุขภาพ” โดยครูนันทวัน เทียนแก้ว
			 6.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2550 ณ ห้องพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก.
36 ปี วิทยาเขตบางเขน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 98 คน
			 6.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2550 ณ ห้องคอนเวนชั่น วิทยาเขตกำแพงแสน                
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 87 คน
			 6.3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2550 ณ ห้องพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร
สอ.มก. 36 ปี วิทยาเขตบางเขน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 68 คน
		 7. มอบทุนอุดหนุนสำหรับบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย เงินได้รายเดือนไม่เกิน 14,670.- บาท               
โดยหากมีบุตรกำลังศึกษาอยู่ 1 คน จะได้รับ 1,000.-บาท, 2 คน จะได้รับ 1,300.-บาท และ 3 คน จะได้รับ
1,600.-บาท เปิดยื่นเรื่องระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 6 กรกฏาคม 2550 มีสมาชิกยื่นขอรับทุน จำนวน               
629 ราย เป็นเงิน 711,800.- บาท
		 8. จัดให้มีพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ประจำปี 2550 เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนบุตรสมาชิกที่มีการเรียนดีตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                 
ถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จะได้รับทุนส่งเสริมฯ ตั้งแต่ 1,500 – 2,700.- บาท เปิดยื่นเรื่องระหว่าง         
วันที่ 2 พฤษภาคม – 6 กรกฏาคม 2550 ในปีนมี้ สี มาชิกยืน่ ขอรับทุนจำนวน 772 ราย เป็นเงิน 1,432,800.- บาท
		 9. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับสมาชิก เปิดยืน่ เรือ่ งระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน – 31 กรกฏาคม 2550
สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ จำนวน 59 ราย เป็นเงิน 272,285.-บาท
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10. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม เปิดยื่นเรื่องระหว่างวันที่                
1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2550 สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ จำนวน 40 ราย เป็นเงิน 392,000.-บาท
		 11. โครงการสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2550 ณ โรงแรม                         
ริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 85 คน
		 12. โครงการพบปะสมาชิกส่วนกลาง (กลุ่มย่อย)
			 12.1 ครั้งที่ 1 เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์นั้นคืออะไร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 วิทยากร
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 คน
			 12.2 ครั้งที่ 2 เรื่อง เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของ สอ.มก. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2550 วิทยากร ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 คน
			 12.3 ครั้งที่ 3 เรื่อง ที่มาและเป้าหมายของสวัสดิการ สอ.มก. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550
วิทยากร ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 34 คน
			 12.4 ครั้งที่ 4 เรื่อง ทิศทางการลงทุนของ สอ.มก. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 วิทยากร
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา และนายมาริษ ท่าราบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 31 คน
		 13. โครงการอบรม “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์” รุ่นที่ 3 วันที่ 29 – 30 กันยายน
2550 ณ ห้องพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 39 คน
		 14. จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ ได้รับการขยายเวลาราชการ
วันที่ 12 ตุลาคม 2550 ฟังบรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุราชการ” โดย รศ.น.พ.สุรเกียรติ
อาชานานุภาพ ณ ห้องพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี ผู้เกษียณอายุ จำนวน 118 คน และ                 
ผู้ ได้รับการขยายเวลาราชการ จำนวน 10 คน พร้อมทั้งรับเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเงินขวัญถุง รวมเป็น
เงิน 6,076,114.-บาท
		 15. โครงการพบปะสมาชิกหน่วยงานต่างจังหวัด
			 15.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร, สถานีวิทยุ มก.
ขอนแก่น วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2550
			 15.2 สถานีวิจัยดอยปุย และสถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่ วันที่ 6 - 9 กันยายน 2550
			 15.3 สถานีวิจัยปากช่อง, สถานีวิจัยทับกวาง, ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ   จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 12 กันยายน 2550
			 15.4 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สถานีฝึกนิสิตชายฝั่งระนอง วันที่
20-23 กันยายน 2550
			 15.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 26 ตุลาคม 2550
			 15.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสถานีวิจัยประมงศรีราชา วันที่ 18
ตุลาคม 2550
		 16. โครงการพัฒนาอาชีพแก่สมาชิก สนับสนุนให้สมาชิกที่ประสงค์จะได้รับความรู้และเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวโดยสมาชิกผู้สนใจวิชาชีพต่างๆ เข้ารับการอบรมที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ช่วงเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม จำนวน 13 ราย
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		 17. เลี้ยงขอบคุณหน่วยงานที่ ให้ความอนุ เ คราะห์ ช่ ว ยเหลื อ งานของสหกรณ์ ได้ แ ก่ กองคลั ง               
กองการเจ้าหน้าที,่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2550           
ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 3 เคยู โฮม อาคาร สอ.มก. 36 ปี
		 18. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 12,000.- บาท
			 18.1 ประสบวาตภัย จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 3,000.- บาท
			 18.2 ประสบอุทกภัย จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 9,000.- บาท
		 19. จัดทำปฏิทินปีใหม่เพื่อแจกให้กับสมาชิก หัวหน้าภาควิชา คณะ สำนัก และสหกรณ์ลูกค้า
จำนวน 7,000 ฉบับ
		 20. จัดทำหนังสือที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 500 เล่มแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ภายใน มก. และภายนอก มก.
		 21. จัดทำหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2550 จำนวน 3,500 เล่ม และรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
จำนวน 1,500 เล่ม
		 22. จัดทำการ์ดวันเกิดสวัสดิการของสมาชิก จำนวน 6,200 ใบ
		 23. เงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ย้อนหลัง จำนวน 700 ราย เป็นเงิน 3,146,843.- บาท
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อายุหุ้น
× 1,500 บาท

เกษียณ โอน  
ย้าย ลาออก

- อายุหุ้น
× 100 บาท

เงินเพื่อ
การครองชีพ

ครึ่งหลัง

บุคลากรประจำ

เจ็บป่วย

อายุหนุ้ × 100

โสด

วันเกิด*
- สมาชิกแรกเข้า
โอนให้ 200 บาท
เมือ่ ผ่านรอบบัญชี
ปีที่ 2- 15 เพิ่ม 25.    16-30 เพิ่ม 35.    31-45 เพิ่ม 45.    46-60 เพิ่ม 55.-

คลอดบุตร

(1,000.-)

แต่งงาน

: ทุนการศึกษาบุตร
:ทุนการศึกษาสมาชิก
:ทุนการศึกษาบุตร
ที่คู่สมรสถึงแก่กรรม

* มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 15 ก.พ. 2550

- อายุหนุ้ × 3,000 บาท
หมายเหตุ : 1. อายุสมาชิกสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
2. หยุดส่งหุ้นรายเดือนหยุดนับอายุสมาชิก
3. ผู้ที่เป็นสมาชิกหลังระเบียบนี้ให้หักอายุสมาชิกออก  5  ปี

- เกษียณ หรือมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า  25 ปี
- อายุสมาชิก × 100 ไม่เกิน 3,000 บาท      
- มูลค่าหุ้น × 3,000 หาร 300,000
สูงสุดไม่เกิน 3,000  บาท

เงินขวัญถุง

เงินส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ครึ่งแรก

อายุหุ้น × 3,000 บาท

เงินช่วย
ทำบุญ

คู่สมรส

บิดา มารดา บุตร
- อายุหุ้น
- อายุหุ้น
× 1,500 บาท หาร 2 × 1,500 บาท หาร 4

- อายุหนุ้ × 1,500 บาท
หั ก ด้ ว ยเงิ น ครองชี พ
อายุหนุ้ 30 ปี
ที่ ได้รับ (ถ้ามี)
ณ วันเกษียณ
อายุหนุ้ × 1,500 หักด้วยผลรวม
ของเงินครองชีพทีร่ บั ไปแล้ว

ภัยธรรมชาติ

ครอบครัวสมาชิก

อายุหนุ้ × 3,000 หักด้วยเงินเสริมสร้างฯ
และผลรวมของเงินครองชีพทีร่ บั ไปแล้ว

อายุหนุ้ ไม่ถงึ 30 ปี
ณ วันเกษียณ

เกษียณ/เกษียณก่อนกำหนด

- อายุหนุ้ × 500
ไม่เกิน 15,000 บาท

สมาชิก

ถึงแก่กรรม

โอน  ย้าย ลาออก

สวัสดิการให้แก่สมาชิก
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10.4 คณะกรรมการบริหารการเงิน
ในปี 2550 สอ.มก. ได้มีการปรับตัว ทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและการให้บริการด้านเงินรับฝากและ
เงินให้กู้แก่สมาชิก เพื่อให้สามารถแข่งขันและรักษาระดับการเติบโตของ สอ.มก. อีกทั้งเพื่อสามารถให้ผล
ตอบแทนแก่ผู้ฝากเงิน และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราที่เป็นธรรม
(1) การบริหารอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินให้กู้แก่สมาชิก ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ประเภท
เงินฝากออมทรัพย์ 	

1 ม.ค.
50
2.75

15 ก.พ.
50
2.75

1 มี.ค.
50
2.75

9 มี.ค.
50
2.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.50

3.25

3.00

เงินฝากประจำ 12 เดือน

5.25

4.88

4.88

4.50

3.75

3.75

3.50

3.25

เงื่อนไข
  ฝากไม่ถึง 3 เดือน
  ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ ไม่ถึง 6 เดือน
  ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ ไม่ถึง 12 เดือน
เงินฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบีย้ รายเดือน

4.75
5.00

4.50
4.75

4.50
4.75

2.75
4.00

2.75
4.00

2.25
3.50

2.00
3.25

1.75
3.00

5.25
2.75
4.50
5.50

4.88
2.75
4.50
-

4.88
2.75
4.50
-

4.50
2.75
4.00
-

3.75
2.75
4.50
-

3.75
2.25
3.50
-

3.50
2.00
3.25
-

3.25
1.75
3.00
-

5.00
5.50
6.25

5.00
5.50
6.25

5.00
5.00
6.25

5.00
5.00
6.25

3.75
3.75
6.25

3.75
3.75
6.25

เงื่อนไข
(1) วงเงินฝากตัง้ แต่ 500,000.- บาทขึน้ ไป
   ฝากไม่ถึง 3 เดือน
   ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ ไม่ถึง 6 เดือน
   ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ ไม่ถึง 12 เดือน
(2) วงเงินฝากตัง้ แต่ 5,000,000.- บาทขึน้ ไป
เงินฝากประจำ 24 เดือน (ไม่เสียภาษี)
       ปีที่ 1
       ปีที่ 2
เงินให้สมาชิกกู้ยืม

12 เม.ย. 18 เม.ย. 28 พ.ค. 28 มิ.ย.
50
50
50
50
2.75
2.25
2.00
1.75

3.50
3.25
3.50
3.25
6.00
5.75
(1 พ.ค.50) (1 มิ.ย.50)
5.50
(1 ก.ค.50)

หมายเหตุ : งดรับเงินฝากประจำ ประเภท 12 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2550
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(2) การบริหารการลงทุน สอ.มก. ได้นำเงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา
62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มั่นคง เช่น พันธบัตร
รัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน หรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงสัดส่วน ระยะเวลาการลงทุน และผลตอบแทนที่เหมาะสม
(3) การให้สหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ กูย้ มื เงิน สอ.มก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กู้แก่สหกรณ์อื่นๆ
โดยพิจารณาจัดสรรให้ตามคุณภาพการบริหารงาน และความจำเป็นทางด้านการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และความเอื้ออาทรต่อขบวนการสหกรณ์ โดยมีหลักการ ดังนี้
		 ก) วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท
		 ข) อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
		 ค) ระยะเวลาคืนทุน 60 งวดเดือน
		 ง) หลักประกัน คณะกรรมการดำเนินการทั้งชุดค้ำประกัน
ทั้งนี้ ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น ดังนี้
วันทีบ่ งั คับใช้
1 ม.ค. 2550
30 เม.ย. 2550
1 มิ.ย. 2550
15 ก.ค. 2550

อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)
ระยะสัน้
ระยะยาว
6.50
6.50
5.75
6.00
4.75
5.75
4.60
5.57

(4) การสนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัย สอ.มก. ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ในการจัดหาอาคารต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากศักยภาพ และฐานะการเงินของสหกรณ์       
ไม่ให้กระทบกระเทือนต่อมวลสมาชิกที่มาใช้บริการเงินกู้กับ สอ.มก. ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีฐานะเป็น
สมาชิกสมทบของ สอ.มก. มีสิทธิและหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ. 2547
โดยในปี 2550 มีการอนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืม จำนวน 300 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี
พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เพื่อโครงการต่างๆ ดังนี้
		 1. โครงการจัดหาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรและนิสิต บริเวณซอยพหลโยธิน 45 วิทยาเขต
บางเขน
		 2. โครงการก่อสร้างหอพักนิสิตและโรงอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน
		 3. โครงการจั ด หาที่ พั ก อาศั ย สำหรั บ นิ สิ ต และบุ ค ลากร วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด
สกลนคร
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ในปี 2550 วิทยาเขตศรีราชา ได้ชำระหนี้ทั้งหมดของโครงการหอพักนิสิต วิทยาเขตศรีราชา เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 จำนวน 121.03 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยได้กู้เงิน
จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 1,243.47 ล้านบาท เป็นเงินต้นทั้งสิ้น 509.02 ล้านบาท
(5) กองทุนส่วนบุคคล ในปี 2550 สอ.มก. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้
บริหารกองทุนส่วนบุคคลทั้งสิ้นจำนวน 6 กองทุน โดยคัดเลือกจากประสบการณ์ในการบริหารงานของ บลจ.ต่างๆ
ทั้งนี้ ได้กำหนดเงื่อนไขในการลงทุนว่าต้องรักษาเงินต้นไว้ให้ครบ ไม่ขาดทุน สร้างผลตอบแทนพอสมควร สามารถ
รับรู้รายได้เพื่อจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้ ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินได้มีการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนที่บริหารกองทุนส่วนบุคคลให้ สอ.มก. ดังนี้

1. บลจ.เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียม
จัดการและ          
ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน
วงเงิน (รวมภาษี
(ล้านบาท) มูลค่าเพิ่ม)
(ร้อยละ
ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ)
400.00 0.3500

2. บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

250.00

3. บลจ.ไอ เอ็น จี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการกองทุน

นโยบายการ
ลงทุนในหุน้
มูลค่า
สามัญตาม
ผลตอบแทน
พ.ร.บ. สหกณ์ รับรู้รายได้ ร้อยละ สินทรัพย์สทุ ธิ
ณ วันที่
(ร้อยละของ (ล้านบาท) (ต่อปี)
31 ธ.ค. 50
มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ)
40.00

27.00

8.47

404.90

1.2500

75.00

22.50

10.24

253.11

150.00

0.3424

40.00

4.59

5.73

150.79

4. บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

100.00

0.3424

40.00

3.53

7.08

100.62

5. บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

100.00

0.3531

40.00

-

-

100.05

57.62

7.34

1,009.47

รวม

1,000.00

หมายเหตุ : ฐานะของกองทุนและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3
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(6) การบริหารสภาพคล่อง สอ.มก. ได้ดำรงสภาพคล่องร้อยละ 10 ของเงินฝาก ดังนี้
ประเภทสภาพคล่อง
1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    1.1 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มก.
    1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มก.
    1.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางเขน
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วงเงิน   
(ล้านบาท)
45.00
20.00
20.00
5.00

2. เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ร้อยละ 90 ของเงินฝากประจำ

396.00

3. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น 4 ธนาคาร
   3.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   3.2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   3.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   3.4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
4. วงเงินกู้ยืมเครือข่ายสหกรณ์
   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ที่สูงกว่า
   บวก 0.50 บาท
    4.1 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำกัด
    4.2 สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
    4.3 สอ.กรมป่าไม้ จำกัด
    4.4 สอ.กรมประมง จำกัด
    4.5 สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด
    4.6 สอ.กรมวิชาการเกษตร จำกัด
    4.5 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
รวมทั้งสิ้น

1,442.86
250.00
852.86
100.00
240.00
250.00
50.00
50.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
2,133.86

หลักประกัน (ล้านบาท)
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล 20 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 22 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 5.5 ล้านบาท
เงินฝากประจำ 12 เดือน
จำนวน 110 ล้านบาท
เงินฝากประจำ 24 เดือน
จำนวน 330 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้ ปตท.
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้เอกชน
พันธบัตรรัฐบาล
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10.5 คณะกรรมการพัฒนาและแผน
ในรอบปี 2550 ที่ ผ่ า นมา คณะกรรมการพั ฒ นาและแผนงานได้ ด ำเนิ น การประชุ ม การกำกั บ
ดำเนินการและติดตามเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของสหกรณ์ ซึ่งสามารถสรุป พอสังเขปได้ดังต่อไปนี้
1. ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม โดยเพิม่ เติมกล้องโทรทัศน์วงจรให้ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ามทีก่ ำหนด
2. ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม โดยทำการติดตั้งโปรแกรมระบบเงินฝากและ
ไดรฟ์เ วอร์ที่ เ กี่ยวข้องใช้ทดแทนเครื่องบริการเงินฝากที่ วิท ยาเขตบางเขนจำนวน 3 เครื่องและวิท ยาเขต
กำแพงแสน 1 เครื่อง และใช้สำหรับระบบบริการสหกรณ์ 24 ชั่วโมง 1 เครื่อง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม
บางส่วนได้ถูกนำมาปรับปรุงใช้ในงานของฝ่ายบัญชีจำนวน 2 เครื่อง
3. การออกแบบปกสมุดเงินฝาก (สมุดคูฝ่ าก) ในเบือ้ งต้นคณะกรรมการได้มอบหมายให้ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
ออกแบบสมุดเงินฝากรุ่นใหม่ให้กับสหกรณ์ซึ่งได้ดำเนินการออกแบบมาให้ดูหลายแบบซึ่งไม่เป็นที่ตกลง ซึ่งต่อมา             
คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าควรให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกแบบจึงได้ตั้งคณะทำงานและจัดประกวด             
การออกแบบปกสมุดเงินฝาก ซึง่ คณะทำงานได้พจิ ารณาผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2550 โดยไม่ม               ี
ผูป้ ระกวดรายใดได้รบั รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ มีเพียงผู้ ได้รบั รางวัลชมเชย 2 ท่าน
4. การดำเนินการจัดทำสมุดคู่ฝากของสหกรณ์รุ่นใหม่แบบมีแถบแม่เหล็ก
	   ในทีส่ ดุ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดำเนินการได้มมี ติให้บริษทั จันวาณิชย์ซเี คียวริตพี้ ริน้ ท์ตงิ้ จำกัด จัดพิมพ์             
ทำสมุดคูฝ่ ากของสหกรณ์ตามเงื่อนไขรูปแบบสมุดตามที่คณะกรรมการกำหนด พร้อมทัง้ รับออกแบบปกสมุดโดยมี           
แถบแม่เหล็กทีป่ กหลังและมีบาร์โค๊ดแต่ละหน้าสำหรับใช้กบั เครือ่ งปรับสมุดคูฝ่ ากอัตโนมัติ
5. ระบบบริการสหกรณ์ 24 ชั่วโมง คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างตู้สำหรับระบบสหกรณ์
24 ชั่ ว โมง โดยว่ า จ้ า ง บริ ษั ท ราชดำริ ดี เ วลล็ อ ปเม้ น ท์ เป็ น ผู้ ด ำเนิ น การจั ด สร้ า ง และเนื่ อ งจากเวลาฝนตก                 
จะทำให้มนี ำ้ ท่วมขังและฝนสาดเข้าได้ อาจทำให้เครือ่ งเกิดความเสียหายจึงเห็นสมควรให้มกี ารปรับแบบให้มปี ระตูกระจก
เพิม่ เติม
ในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้แก่ 1) ระบบโปรแกรมการปรับสมุดคู่ฝากแบบอัตโนมัติสำหรับบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ และ 2) โปรแกรม
ระบบการสอบถามข้อมูลอัตโนมัติผ่านหน้าจอสัมผัสระยะที่ 1 ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บัตรสมาชิกสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับสมาชิก ได้ดว้ ยตนเอง อาทิ ทุนเรือนหุน้ เงินฝาก เงินกู้ การค้ำประกัน ซึง่ ในระบบนีส้ หกรณ์สามารถเพิม่ เติม
ข้อมูลทีเ่ ห็นว่าเป็นประโยชน์แก่สมาชิกได้เพิม่ เติมในภายหลัง
เมื่อก่อสร้างและพัฒนาระบบโปรแกรมเสร็จจึงเริ่มการติดตั้งระบบตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม)
เครื่องสอบถามข้อมูลผ่านหน้าจอสัมผัส(Kiosk) และเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝากด้วยตนเอง (Auto Update
Passbook)ส่วนที่เป็นของธนาคารและส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ซึ่งโครงการนี้ส่วนหนึ่งเป็นการร่วมมือ
ระหว่าง สอ.มก. กับธนาคารไทยพาณิชย์
6. การพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ (โปรแกรม                   
คอมพิ ว เตอร์ ) เพื่ อ รองรั บ ระบบงานสำหรั บ ใช้ ใ นบริ ก ารของสหกรณ์ โ ดยระบบงานที่ พั ฒ นาขึ้ น ในรอบปี                
ที่ผ่านมา ดังนี้
6.1 ระบบพัสดุ เพื่อควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน พร้อมออกรายงานวัสดุใกล้หมด
วัสดุหมดสต๊อก
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6.2 ระบบการลงทุน เพื่อสนับสนุนฝ่ายบัญชี
6.3 ระบบคำนวณเงินผ่อนชำระผ่านเว็บ
6.4 ระบบการคำนวณเงินออมผ่านเว็บ
6.5 ระบบตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งและแสดงผลคะแนนผ่านเว็บ
6.6 ระบบส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิก เช่นแจ้งข่าวเชิญชวน
สมาชิกใช้สิทธิสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
6.7 ระบบโปรแกรมปรับสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ
6.8 ระบบบริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์ (Coop Phone) ระยะที่ 1 สอบถามข้อมูลส่วนตัวทาง
โทรศัพท์02-942-8950-3 หรือโทรศัพท์ภายใน 2095-8
11. กิจกรรมระหว่างปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับ
กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ โดยส่งเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเข้ารับการอบรมกับ
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ดังนี้

3-10 มีนาคม 2550

รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม-ประชุมสัมมนา
นายวิเชียร ไล้เลิศ
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา

21-25 มีนาคม 2550

นายวิเชียร ไล้เลิศ

21-25 มีนาคม 2550

ผศ.กุลกานต์ วงษ์สิงห์

27-29 เมษายน 2550

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
น.ส.เสาวภา ศิริภาณุพงษ์
น.ส.อุราพร พิมพ์ทอง
นายแสงจันทร์ ชัยธงรัตน์
นางวนิดา อภิสุนทรางกูร

วัน เดือน ปี
24 กุมภาพันธ์ 2550

16 พฤษภาคม18 กรกฏาคม 2550
2-3 มิถุนายน 2550
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มิถุนายน 2550

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา

หัวข้อเรื่อง
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาสตรีสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผูช้ ำนาญการ
รุ่นที่ 1
โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า น
การสหกรณ์ระหว่างประเทศ
โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า น
การสหกรณ์ระหว่างประเทศ
คำพิ พ ากษาคดี ส หกรณ์
และความรั บ ผิ ด ชอบทาง
กฎหมาย

สถานที่
จ.เชียงใหม่
กรุงเทพฯ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ปักกิง่ )
สาธารณรัฐเกาหลี
จ.อุดรธานี

การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ กรุงเทพฯ
และหนังสือธุรกิจ
สั ม มนาเสริ ม ความรู้ แ ก่ กรุงเทพฯ
บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กรุงเทพฯ
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รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม-ประชุมสัมมนา
26-28 กรกฏาคม 2550 นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
วัน เดือน ปี

31 สิงหาคมผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
1 กันยายน 2550
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
กันยายน-ธันวาคม 2550 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ ไกร
20-22 กันยายน 2550

นางพรพรรณ ผลวงษ์

9-16 ตุลาคม 2550

5 ตุลาคม 2550

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
นางวนิดา อภิสุนทรางกูร
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ ไกร

20 ตุลาคม 2550

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

21 ตุลาคม 2550

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา

19-21 ตุลาคม 2550

น.ส.สมศรี หลิมตระกูล

5-7 ตุลาคม 2550

25-27 ตุลาคม 2550

นายวิเชียร สลากรธนวัฒน์
นางณัฐสรัญ สลากรธนวัฒน์
20-24 พฤศจิกายน 2550 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
13-15 ธันวาคม 2550

นายอรรถพงศ์ คำอาจ

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

หลักสูตรเฉพาะทางสำหรับ จ.เชียงใหม่
กรรมการดำเนิ น การและ
กรรมการการศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการในยุคสื่อสาร จ.ปทุมธานี
ไร้พรมแดน
การพัฒนาผูน้ ำสหกรณ์ขนั้ สูง กรุงเทพ, ประเทศ
สิงคโปร์และมาเลเซีย
เทคนิ ค การทำงานอย่ า งมี กรุงเทพฯ
ความสุขและสนุกกับงาน
โครงการแลกเปลี่ ย นผู้ น ำ ประเทศสาธารณรัฐ
สหกรณ์ ไทย-เกาหลี
เกาหลี
การคิดสิบมิติ
จ.ชลบุรี
การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
งานสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับ
สมาชิก ชสอ.
การบริการของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ กับความต้องการ
ของสหกรณ์
สมาชิ ก สหกรณ์ กั บ การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง
Balanced Scorecard
(BSC) & Key Performance
Indicators (KPIs)
การบริหารการเงินขั้นสูง

กรุงเทพฯ
จ.นนทบุรี
กรุงเทพฯ
จ.นนทบุรี
จ.นครศรีธรรมราช

โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ ประเทศญี่ปุ่น
ในประเทศญี่ปุ่น
การบริหารความเสีย่ งสำหรับ จ.เชียงราย
สหกรณ์ออมทรัพย์
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สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเยี่ยมชมกิจการ
ปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก การให้สินเชื่อ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในการให้บริการแก่สมาชิก จำนวน 17 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
วันเดือนปี

รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

13 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 5 คน
15 มีนาคม 2550
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
- เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน จำนวน 15 คน
5 เมษายน 2550
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
- การพัฒนาแนวทางการบริหารและการจัดการสหกรณ์ จำนวน 15 คน
25 เมษายน 2550 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
- การบริหารจัดการและระบบไอที จำนวน 50 คน
11 พฤษภาคม 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
- เยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน จำนวน 100 คน
22 พฤษภาคม 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
- การรับเงินฝากจากสมาชิก จำนวน 4 คน
25 พฤษภาคม 2550 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 8
- การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 80 คน
14 มิถุนายน 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
- การดำเนินงานของ สอ.มก. จำนวน 42 คน
14 มิถุนายน 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- การบริหารงาน จำนวน 10 คน
15 มิถุนายน 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
- แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ จำนวน 7 คน
15 มิถุนายน 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
- การบริหารจัดการ การลงทุน และการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 8 คน
19 มิถุนายน 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
- เยี่ยมชมกิจการและดูงานด้านสินเชื่อ จำนวน 10 คน
3 กันยายน 2550
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
- การบริหารงานและเยี่ยมชมกิจการ จำนวน 14 คน
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วันเดือนปี

รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

28 ตุลาคม 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
- แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน จำนวน 100 คน
19 พฤศจิกายน 2550 สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (The Vietnam Association
of People Credit Funds (VAPCF)
- การบริหารงาน จำนวน 30 คน
21 พฤศจิกายน 2550 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
- การดำเนินงานของ สอ.มก.และเยี่ยมชมกิจการ จำนวน 50 คน
28 พฤศจิกายน 2550 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 2
- ระบบสหกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ สอ.มก. จำนวน 40 คน
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รายงานความก้าวหน้าของโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้สนับสนุนร่วมทุนในโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีหลายโครงการที่ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการส่งคืนเงินลงทุน
พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งพอสรุปรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้ดังนี้
มติที่
ประชุม

โครงการ

รับชำระเงินกู้
วงเงิน เงินกู้
รวม
อนุมัติ โครงการ เงินต้น ดอกเบีย้

เงินกู้
โครงการ
คงเหลือ

โครงการที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
25 ม.ค.44 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสติ 170.00
ศรีราชา 1
27 ม.ค.47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
63.71
งามวงศ์วาน
27 ม.ค.47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
59.86
บางเขน
27 ม.ค.47 โครงการก่อสร้างอาคารชีววิทยา 50.00
คณะวิทย์ ฯ
21 ก.ย.47 โครงการก่อสร้างอาคาร
125.90
โรงเรียนสาธิต ระยะที่ 3
27 ม.ค.48 โครงการก่อสร้างอาคาร
250.00
โรงเรียนสาธิต ระยะที่ 4
27 ม.ค.48 โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุด 74.00
อนุสรณ์ 10 ปี
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
27 ม.ค.48 โครงการก่อสร้าง
150.00
อาคารหอพักนิสติ ศรีราชา 2
โครงการใหม่
29 มิ.ย.50 โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก
ซอยพหลโยธิน 45
โครงการหอพักนิสิตและ
300.00
โรงอาหาร กพส.
โครงการหอพักนิสิต
วิทยาเขต สกลนคร
รวม
1,243.47
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163.59

163.59

30.51

194.10

-

62.83

5.08

4.92

10.00

57.75

45.45

1.44

2.56

4.00

44.01

52.86

52.86

0.09

52.95

-

118.37

50.01

8.36

58.37

68.36

198.76

-

-

-

198.76

72.30

-

-

-

72.30

67.21

-

-

-

67.21

-

-

-

-

-

0.63

-

-

-

0.63

-

-

-

-

-

782.00

272.98

46.44

319.42

509.02
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกสมทบ มียอดเงินฝากทุกประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 2,374.88 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด  
ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงินไม่เกิน ร้อยละ 80 ของยอดเงินฝากของ
มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ คือ 1,899.90 ล้านบาท วงเงินที่ ได้ขอใช้ ไปแล้ว 1,243.47 ล้านบาท ใช้คืนแล้ว 2 โครงการ
เป็นเงิน 216.45 ล้านบาท คือ โครงการหอพักนิสติ วิทยาเขตศรีราชา 1 และโครงการอาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
เงินต้นคงเหลือ 509.02 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย สหกรณ์คิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ถือเป็นหน่วยงานที่มีพระคุณเกื้อหนุนสหกรณ์มาด้วย
ดีตลอด โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประกาศของสหกรณ์บวกเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อปี
ในกรณีที่เงินฝากของ มก. มียอดเงินฝากคงเหลือลดลงทำให้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80 ของเงินฝาก
ทุกประเภท สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยจากทุกโครงการในอัตราเท่ากับที่ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
1. โครงการที่สหกรณ์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด 7 โครงการ ประกอบด้วย
		 1.1 โครงการก่อสร้างหอพักนิสิต วิทยาเขตศรีราชา 1 
		 เป็นอาคารหอพักสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี สูง 5 ชั้น
จำนวน 5 หลัง และอาคารประกอบอีก 6 หลัง สามารถรองรับนิสิตได้ 1,920 คน วงเงินที่ ได้รับอนุมัติในการ
ก่อสร้าง 170 ล้านบาท วงเงินใช้ในการก่อสร้าง 163.59 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 15 ปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 ได้ชำระเงินคืนให้สหกรณ์ทั้งหมดแล้ว โดยชำระเร็วกว่าที่กำหนดไว้
		 1.2 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถริมถนนจันทร์สถิตย์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1)
		 เป็นอาคารจอดรถสูง 4 ชั้น พร้อมชั้นลอยและชั้นดาดฟ้า จอดรถได้ 264 คัน ชั้นล่างเป็นสถานที่
ประกอบการร้านค้า และ KU OUTLET วงเงินที่ ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง 63.71 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง 62.83 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืน 20 ปี
		 1.3 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี (อาคารจอดรถบางเขน)
		 เป็นอาคารจอดรถสูง 7 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า จอดรถได้ประมาณ 378 คัน วงเงินที่ ได้รับอนุมัติใน
การก่อสร้าง 59.86 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 45.45 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 20 ปี
		 1.4 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา อมตะนคร ชลบุรี ระยะที่ 3
		 เป็นอาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และอาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สูง 5 ชั้น อาคารฝึก
ปฏิบัติการพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี่ สูง 4 ชั้น และสนามบาสเกตบอล วงเงินที่ ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง
125.90 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 118.37 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 15 ปี
1.5 โครงการก่อสร้างอาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
		 เป็ น อาคารสู ง 5 ชั้ น มี ชั้ น ดาดฟ้ า เนื้ อ ที่ ใ ช้ ส อย 5,400 ตารางเมตร วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ               
ในการก่อสร้าง 50.00 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 52.86 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 20 ปี ได้ชำระ
เงินคืนให้สหกรณ์ทั้งหมดแล้ว
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		 1.6 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา อมตะนคร ชลบุรี ระยะที่ 4
		 เป็นอาคารกีฬาและพลานามัย พร้อมสระว่ายน้ำ สูง 3 ชั้น และอาคารหอประชุมอเนกประสงค์  
สูง 4 ชั้น พร้อมสนามเทนนิส วงเงินที่ ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง 250 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง             
เฉพาะตัวอาคาร 198.76 ล้านบาท ส่วนครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุมอยู่ระหว่างส่งมอบงาน ระยะเวลา
ชำระคืนทุน 15 ปี
1.7 โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี วิทยาเขตศรีราชา
		 เป็นอาคารคอนกรีตสูง 4 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า เนื้อที่ใช้สอย 4,664 ตารางเมตร วงเงินที่ ได้รับอนุมัติใน
การก่อสร้าง 74.00 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 72.30 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 20 ปี
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการมี 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างหอพักนิสิต วิทยาเขต
ศรีราชา 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น จำนวน 3 หลัง สามารถรับนิสิตได้ 1,200 คน วงเงินที่ ได้รับ
อนุมัติในการก่อสร้าง 150.00 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างไปแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงิน
67.21 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 15 ปี
3. โครงการที่ ได้รับอนุมัติวงเงิน 300 ล้านบาท แต่ยังไม่ ได้ดำเนินการก่อสร้างมี 3 โครงการ
ได้แก่
3.1 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากรและนิสิต ซอยพหลโยธิน 45
		 3.2 โครงการก่อสร้างหอพักนิสิตและโรงอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน
		 3.3 โครงการก่อสร้างหอพักนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
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การเร่งรัดหนี้สินสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้
ในปี 2550 คณะกรรมการดำเนินการได้ติดตามหนี้สิน กรณีสมาชิกผิดนัดงวดชำระหนี้และดำเนินการ
ฟ้องร้อง กรมบังคับคดีนำหลักทรัพย์ขายทอดตลาดได้ และสมาชิกที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นในปี 2550 ดังนี้
1. นายเอนก เมฆแดง สมาชิกเลขที่ 7330 สังกัดคณะประมง กำแพงแสน นำเงินกองทุนหนีส้ งสัยจะสูญ
128,958.84 บาท เงินปันผล 618.18 บาท และหุ้น 16,350.- บาท ชำระหนี้ 145,927.02 บาท ตั้งสำรองหนี้สูญ
100% เมื่อปี 2541
2. นางอุไรวรรณ์ วงษ์ทองแท้ สมาชิกเลขที่ 7751 สังกัดกองบริการการศึกษา กำแพงแสน นำเงิน
กองทุ น หนี้ ส งสั ย จะสู ญ 133,140.87 บาท เงิน ปั น ผล 531.18 บาท และหุ้ น 14,900.- บาท ชำระหนี้
148,572.05 บาท ตั้งสำรองหนี้สูญ 100% เมื่อปี 2541
3. นางสาวศิริวิภา พรหมจุล สมาชิกเลขที่ 3309 สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำเงินบำเหน็จ
506,900.- บาท และหุ้นชำระหนี้พิเศษ 606,283.44 บาท ชำระหนี้สามัญ 75,216.39 บาท เงินปันผลชำระหนี้
พิเศษ 12,271.98 บาท ตั้งสำรองหนี้สูญ 100 % เมื่อปี 2548
4. นายละมัย แก้วกังวาล สมาชิกเลขที่ 7083 สังกัดกองอาคารสถานที่ฯ กำแพงแสน สมาชิกนำเงิน
ชำระเงินต้น 274,465.07 บาท และชำระดอกเบี้ย 14,539.50 บาท ตั้งสำรองหนี้สูญ 50 % เมื่อปี 2549
5. นางหรรถมน บุนนาค สมาชิกเลขที่ 8930 สั งกัด ศูน ย์ห นั งสื อ มก. นำเงิ น ที่ ขายหลักทรัพย์
510,000.- บาท ค่าเช่าบ้าน 4,500.- บาท และหุ้น 14,849.75 บาท ชำระหนี้ 529,349.75 บาท ตั้งสำรอง
หนี้สูญ 50 % เมื่อปี 2549
6. นายวราวุฒิ นุชศิริ สมาชิกเลขที่ 9624 สังกัดวิทยาเขตศรีราชา นำเงินปันผล 1,359.61 บาท
หุ้น 56,100.- บาท และเงินกู้ของนายศุภชัย เขมา 546,766.82 บาท ชำระเงินต้น 562,399.52 บาท              
ชำระดอกเบี้ย 41,826.91 บาท ตั้งสำรองหนี้สูญ 20 % เมื่อปี 2549
7. นางอวยพร รัตนกำพล สมาชิกเลขที่ 1762 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเงินขายหลักทรัพย์
190,000.- บาท เงินปันผล 5,151.18 บาท ชำระหนี้ 195,151.18 บาท และยังมีหนี้คงเหลือ 542,965.48 บาท
ตั้งสำรองหนี้สูญ 100 % เมื่อปี 2542
8. นายสมจินต์ ทองดอนเหมือน สมาชิกเลขที่ 4310 สังกัดกองอาคารสถานทีฯ่ กำแพงแสน นำเงินผ่อน
ชำระหนีร้ ายเดือน ปัจจุบนั หนีค้ งเหลือ 87,323.68 บาท มีหนุ้ 98,080.- บาท (หุน้ มากกว่าหนี้) ตั้งสำรองหนี้สูญ 50 %
เมื่อปี 2549
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รายชื่อสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ฟ้องร้องดำเนินคดีและได้รับชำระหนี้
ประจำปี 2550
ลำดับ
เลขที่ หนี้คงเหลือ   รับชำระหนี้ หนี้คงเหลือ ผลการดำเนินคดี
ชื่อ - สกุล
ที่
สมาชิก
ยกมา
ระหว่างปี
ยกไป
เงินให้สมาชิกกู้ยืมอยู่ระหว่างดำเนินคดี ประจำปี 2549
1 น.ส.กมลพร พุ่มสาหร่าย 5613
285,582.21
2,228.18 283,354.03 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
2 นายสมมารถ ทองชั่ง
7705
82,155.76
1,223.18 80,932.58 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
3 นายนฤดม บุญหลง
713
796,826.15
6,393.98 790,432.17 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
4 นางฐิติรัตน์ ตู้จินดา
4127
145,983.48
145,983.48 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
5 นางอวยพร รัตนกำพล 1762
738,116.66 195,151.18 542,965.48 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
6 น.ส.บุญช่วย เดชสุวรรณ์ 3844
244,955.66
1,608.18 243,347.48 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
7 นายแถว เมฆปั้น
2368
282,408.44
3,643.98 278,764.46 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
8 นายสุรพงษ์ ทรัพย์เย็น 7108
328,802.82
1,215.18 327,587.64 อยูร่ ะหว่างประกาศขายทอดตลาด
9 นางนภาศรี ไวศยะนันท์ 2563 1,704,883.99
7,722.98 1,697,161.01 รอเฉลี่ยทรัพย์
10 นางทัศนีย์ พจนไพบูลย์ 7247
195,880.87
390.18 195,490.69 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
11 นายสำออย เชื้อศิริ
6212
160,173.15
160,173.15 อยูร่ ะหว่างรอรับเงินจาก
กรมบังคับคดี
12 นางเปรมจิตต์ เตาะกระโทก 7804
281,821.32
67,754.04 214,067.28 อยู่ระหว่างประกาศขาย
ทอดตลาด
13 นางรุ้งทอง ศรีมะปราง 7789
269,796.05
42,681.18 227,114.87 อยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญา
ยักย้ายทรัพย์และขอผ่อน
ชำระหนี้รายเดือน
14 นางกษมา พลกิจ
8777 1,292,700.00 204,400.00 1,088,300.00 อยู่ระหว่างประนอมหนี้
15 นายสมหมาย สัมฤทธิ์ 5522
187,261.68
5,870.98 181,390.70 อยู่ระหว่างรอขาย
หลักทรัพย์ชำระหนี้
16 นายสวรรค์ ผาภุมมา
6635
276,004.66
500.00 275,504.66 อยู่ระหว่างการบังคับคดี
ยึดทรัพย์
17 น.ส.อุษา อุ่นกมล
9514
234,257.62
11,823.58 222,434.04 อยู่ ร ะหว่ า งการผ่ อ นผั น
ชำระหนี้
18 นางสุทัศสา สุขีวงศ์
4173
755,112.73
- 755,112.73 อยูร่ ะหว่างการบังคับคดียดึ ทรัพย์
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ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
19 นายวิรัตน์ สุขีวงศ์
20 นายสมจินต์ ทองดอนเหมือน

เลขที่ หนี้คงเหลือ   รับชำระหนี้ หนี้คงเหลือ ผลการดำเนินคดี
สมาชิก
ยกมา
ระหว่างปี
ยกไป
4343
774,726.03
774,726.03 อยูร่ ะหว่างการบังคับคดียดึ ทรัพย์
4310
106,823.68
19,500.00 87,323.68 อยู่ระหว่างผ่อนผันชำระหนี้
ปัจจุบันหุ้นมากกว่าหนี้
21 นายเอนก เมฆแดง
7330
145,927.02 145,927.02
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
22 นางอุไรวรรณ์ วงษ์ทองแท้ 7751
148,572.05 148,572.05
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
23 น.ส.ศิริวิภา พรหมจุล
3309
618,555.42 618,555.42
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
24 นายละมัย แก้วกังวาล 7083
274,465.07 274,465.07
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
25 นางหรรถมณ บุนนาค 8930
529,349.75 529,349.75
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
26 นายวราวุฒิ นุชศิริ
9624
562,399.52 562,399.52
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
รวม
11,423,541.79 
 2,851,375.63 
 8,572,166.16 
เงินให้สมาชิกกู้ยืมอยู่ระหว่างดำเนินคดี ประจำปี 2550
27 น.ส.อรพิฌชา เต็มศิริ 9631
733,587.01 อยู่ระหว่างดำเนินคดี
รวม
733,587.01
รวมเงินให้สมาชิกกู้
11,423,541.79 
 2,851,375.63 
 9,305,753.17 
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
28 เคหเกษตรและสหกรณ์ฯ
14,847,375.90
14,847,375.90 ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้กับ
29 โครงการบ้านสามเมือง
11,250,000.00
11,250,000.00 เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
คดี ล้ ม ละลาย เลขแดงที่
30 โครงการบ้านสวนอ้อมดอย
25,000,000.00
25,000,000.00 2644/2550
31 โครงการสิริภาทาวเวอร์ฯ
รวมเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
รวมทั้งสิ้น

38,847,375.90
38,847,375.90
89,944,751.80 
-  
 89,944,751.80 
101,368,293.59 
 2,851,375.63 
 99,250,504.97 
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รายชื่อสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ฟ้องร้องดำเนินคดี
					และตั้งหนี้สงสัยจะสูญในปี  2550
ลำดับ
เลข
หนี้คงเหลือ
ชื่อ - สกุล
ที่
สมาชิก
เงินให้สมาชิกกู้ยืม
ตั้งสำรองครบ 100 % ปี 2541
1 น.ส.กมลพร พุ่มสาหร่าย
2 นายสมมารถ ทองชั่ง
3 นายนฤดม บุญหลง
4 นางฐิติรัตน์ ตู้จินดา
ตั้งสำรองครบ 100 % ปี 2542
5 นางอวยพร รัตนกำพล
6 น.ส.บุญช่วย เดชสุวรรณ์
7 นายแถว เมฆปั้น
ตั้งสำรองครบ 100 % ปี 2545
8 นายสุรพงศ์ ทรัพย์เย็น
9 นางนภาศรี ไวศยะนันท์
10 นางทัศนีย์ พจนไพบูลย์
ตั้งสำรองครบ 100 % ปี 2548
11 นายสำออย เชื้อศิริ
12 นางเปรมจิตต์ เตาะกระโทก
13 นางรุ้งทอง ศรีมะปราง
ตั้งสำรอง 100 % ปี 2550
14 นายสวรรค์ ผาภุมมา
ตั้งสำรอง 50 % ปี 2550
15 นางสุทัศสา สุขีวงศ์
16 นายวิรัตน์ สุขีวงศ์
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 16 ราย
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ตั้งสำรอง

ผลการดำเนินคดี

5613
7705
713
4127

283,354.03
80,932.58
790,432.17
145,983.48

283,354.03
80,932.58
790,432.17
145,983.48

อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น

1762
3844
2368

542,965.48
243,347.48
278,764.46

542,965.48 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
243,347.48 อยูร่ ะหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
278,764.46 อยูร่ ะหว่างสืบทรัพย์สินอื่น

7108 327,587.64 327,587.64 อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด
2563 1,697,161.01 1,697,161.01 รอเฉลี่ยทรัพย์
7247 195,490.69 195,490.69 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
6212
7804
7789

160,173.15
214,067.28
227,114.87

160,173.15 อยูร่ ะหว่างรอรับเงินจากกรมบังคับคดี
214,067.28 อยูร่ ะหว่างประกาศขายทอดตลาด
227,114.87 อยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญายักย้าย
ทรัพย์และขอผ่อนชำระหนีร้ ายเดือน

6635

275,504.66

275,504.66 อยู่ระหว่างการบังคับคดียึดทรัพย์

4173
4343

755,112.73 377,556.37 อยู่ระหว่างการบังคับคดียึดทรัพย์
774,726.03 387,363.02 อยู่ระหว่างการบังคับคดียึดทรัพย์
6,992,717.74 
 6,227,798.37 
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ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

เลข
หนี้คงเหลือ
สมาชิก

ตั้งสำรอง 100 % ปี 2550
1 นายสมหมาย สัมฤทธิ์
5522
ตั้งสำรอง 20 % ปี 2550
2 น.ส.อรพิฌชา เต็มศิริ
9631
ลูกหนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดี 2 ราย
รวมเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืมทั้งสิ้น 18 ราย
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
สหกรณ์เคหเกษตรและสหกรณ์ จำกัด
ตั้งสำรองครบ 100 % ปี 2544
1 สัญญาที่ 1 เคหเกษตรและสหกรณ์ฯ
2 สัญญาที่ 2 โครงการบ้านสามเมือง
3 สัญญาที่ 3 โครงการบ้านสวนอ้อมดอย
ตั้งสำรอง 100 % ปี 2547
4 สัญญาที่ 4 โครงการสิรภิ าทาวเวอร์ฯ
รวมเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
รวมเงินกู้ยืมทั้งสิ้น

181,390.70

ตั้งสำรอง

ผลการดำเนินคดี

181,390.70 อยูร่ ะหว่างรอขายหลักทรัพย์ชำระหนี้

733,587.01 146,717.40 อยู่ระหว่างดำเนินคดี
914,977.71 
 328,108.10 
7,907,695.45 
 6,555,906.47 

14,847,375.90 14,847,375.90 ได้ยนื่ คำขอรับชำระหนีก้ บั เจ้าพนักงาน
11,250,000.00 11,250,000.00 พิทกั ษ์ทรัพย์คดีลม้ ละลาย เลขแดง
25,000,000.00 25,000,000.00 ที่ 2644/2550
38,847,375.90 38,847,375.90
89,944,751.80 
 89,944,751.80 
97,852,447.25 
 96,500,658.27 

					
สำรองหนี้สูญยกมา
98,244,071.75 	
สำรองหนี้สูญยกไป
96,500,658.27 	
ตั้งสำรองหนี้สูญลดลง	 (1,743,413.48)
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
วันที่ 15 มกราคม 2551
เรียน นายเจริญ ศรีแสง
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด  
วันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ         
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซึ่ง              
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะ
เป็นดังต่อไปนี้
1. งบการเงิ น ไม่ มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำคั ญ ซึ่ ง รวมถึ ง การละเว้ น                 
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
		 2.1	 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
		 2.2	 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง จากหน่ ว ยราชการอั น มี ผ ลต่ อ งบการเงิ น เพราะมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน             
ภายหน้า ซึ่งควรจะได้นำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้ง
สำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
		 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
		 6.2	 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำกัดการใช้เงินกู้
		 6.3	 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
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7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือ             
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบ ต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งต้องนำมาปรับปรุงงบการเงินหรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
					
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวสมศรี หลิมตระกูล)
ผู้จัดการ
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รายงานผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ
ดำเนินการของสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้              
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป และตามระเบี ย บที่               
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่าง               
มีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ทดสอบหลั ก ฐานประกอบรายการทั้ ง ที่ เ ป็ น จำนวนเงิ น และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น การประเมิ น               
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ               
ที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม              
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการ
ดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

(นายเจริญ ศรีแสง)
ผู้สอบบัญชี

237/56 ซอยติวานนท์ 45
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันที่ 15 มกราคม 2551
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หมายเหตุ

ปี 2550
บาท

ปี 2549
บาท 

สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
54,711,178.13
336,737,025.54
เงินฝากสหกรณ์อื่น		
440,000,000.00
200,000,000.00
เงินลงทุน		
3			
ระยะสั้น		
1,720,592,110.29
680,515,684.33
ระยะยาว		
3,338,985,821.56
2,639,108,224.22
		 รวมเงินลงทุน		
5,059,577,931.85
3,319,623,908.55
ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ
4			
ลูกหนี้ระยะสั้น		
2,220,850,065.14
1,624,898,030.08
ลูกหนี้ระยะยาว		
4,567,333,680.90
4,842,456,248.94
ดอกเบี้ยค้างรับ		
13,203,061.72
11,412,619.16
		 รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ		
6,801,386,807.76
6,478,766,898.18
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
(90,733,847.87)
		 รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ		
6,801,386,807.76
6,388,033,050.31
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
5
1,378,794.98
2,973,707.19
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
6
14,464,846.85
15,959,322.78
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
7
110,600,470.57
119,369,857.33
สินทรัพย์อื่น		
8
122,801,812.08
55,368,426.09
		 รวมสินทรัพย์		 12,604,921,842.22 10,438,065,297.79
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หมายเหตุ

ปี 2550
บาท

ปี 2549
บาท

		 หนี้สินและทุนของสหกรณ์
				
หนี้สิน							
เงินรับฝาก
9
8,622,515,399.87
6,215,854,699.93
เงินกู้ยืมระยะสั้น
10
400,000,000.00
1,028,759,000.00
หนี้สินอื่น
11
73,051,792.80
83,233,319.52
		 รวมหนี้สิน
9,095,567,192.67 7,327,847,019.45
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)					
		 หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
2,634,984,180.00
2,398,686,370.00
ทุนสำรอง		
411,294,428.42
366,003,921.73
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 12
89,948,712.48
85,690,870.18
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ 13
81,558,450.87
5,934,962.41
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี		
291,568,877.78
253,902,154.02
รวมทุนของสหกรณ์
3,509,354,649.55 3,110,218,278.34 
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
12,604,921,842.22 10,438,065,297.79 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
						
(รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
						
						
(ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา)
เลขานุการ
วันที่ 15 มกราคม 2551
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
			 ปี 2550
บาท
%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
		 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
157,526,078.92 25.11
		 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
215,280,215.19 34.33
		 ดอกเบี้ยรับเงินรับฝาก
18,331,778.95
2.92
		 รวมดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
391,138,073.06 62.36
ผลตอบแทนจากการลงทุน
		 ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
201,686,401.65 32.15
		 เงินปันผล
29,377,600.68
4.68
		 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
5,062,963.39
0.81
		 รวมผลตอบแทนจากการลงทุน
236,126,965.72 37.64
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน 627,265,038.78 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
5,104,638.59
0.81
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
184,574,223.19 29.43
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจำ
89,304,478.93 14.24
		 รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
278,983,340.71 44.48
เงินกู้ยืมระยะสั้น
		 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น
3,726,175.38
0.59
		 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน
16,551,009.78
2.64
		 รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
20,277,185.16
3.23
		 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
299,260,525.87 47.71
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
328,004,512.91 52.29
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
		 รายได้จากการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก.
6,875,000.00
1.10
		 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า
39,200.00
0.01
		 รายได้อื่น
252,460.85
0.04
		 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
7,166,660.85
1.15

บาท

ปี 2549

%

144,795,518.73 25.89
228,688,548.11 40.90
4,129,421.02 0.74
377,613,487.86 67.53
143,123,876.27 25.59
31,755,986.30 5.68
6,706,727.24 1.20
181,586,589.81 32.47
559,200,077.67 100.00
6,268,635.44 1.12
194,727,079.18 34.82
17,036,215.95 3.05
218,031,930.57 38.99
30,742,025.74 5.50
24,749,639.91 4.42
55,491,665.65 9.92
273,523,596.22 48.91
285,676,481.45 51.09
10,000,000.00
28,300.00
270,013.86
10,298,313.86

1.80
0.01
0.04
1.85
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			 ปี 2550
บาท
%
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ (รับคืน)
(1,743,413.48) (0.28)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
		 เงินเดือนและค่าจ้าง
8,266,785.00
1.32
		 เงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่
1,321,167.33
0.21
		 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
159,271.40
0.03
		 สวัสดิการเจ้าหน้าที่
2,212,515.77
0.35
		 เงินรางวัลพิเศษ
1,950,000.00
0.31
		 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมสัมมนา
554,527.11
0.09
		 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
14,464,266.61
2.31

7,794,775.11
617,066.99
114,912.00
2,488,344.60
1,920,984.00
252,200.00
13,188,282.70

1.39
0.11
0.02
0.44
0.34
0.05
2.35

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
		 ค่าเสื่อมราคา
2,053,198.20
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์การใช้อาคารและที่จอดรถฯ 8,942,037.02
		 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
982,290.19
		 ค่าสาธารณูปโภค
1,222,443.06
		 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
142,709.04
		 ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษียานพาหนะ
30,915.64
		 รวมค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ อาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ 13,373,593.15

0.33
1.42
0.16
0.19
0.02
0.01
2.13

1,738,781.51
8,951,735.38
1,413,788.65
1,214,413.15
225,439.00
19,235.98
13,563,393.67

0.31
1.60
0.25
0.22
0.04
0.01
2.43

0.90

4,405,081.35

0.79

0.20
0.28
0.06
0.17
1.61

1,153,000.00
1,657,715.00
287,448.25
974,400.00
8,477,644.60

0.21
0.31
0.05
0.17
1.53

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
		 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 5,654,627.23
		 และบริการสมาชิก
		 ค่าหุ้นให้สมาชิกประจำปี
1,230,410.00
		 ค่าสมนาคุณของให้สมาชิก/ของขวัญให้ผู้ฝากเงิน 1,727,400.00
		 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่
388,576.50
		 ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก
1,035,800.00
		 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
10,036,813.73
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บาท
%
(1,247,783.59) (0.22)
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			 ปี 2550
บาท
%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุม
1,039,300.00
0.17
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
320,164.00
0.05
ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจสอบกิจการ และค่าตรวจสอบภายใน 448,000.00
0.07
ค่าสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,312,656.00
0.21
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
157,582.90
0.03
ค่าวัสดุสำนักงาน
461,437.29
0.07
ค่ารับรอง
458,490.51
0.07
ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี
516,272.93
0.08
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
139,485.00
0.02
ค่าสมนาคุณ
836,650.00
0.13
ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาระหว่างสหกรณ์
707,556.30
0.11
ค่าใช้จ่ายอื่น
1,073,441.04
0.17
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
7,471,035.97
1.18
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น
45,345,709.46
7.23
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
291,568,877.78 46.49

บาท

ปี 2549

%

932,400.00 0.17
1,159,975.00 0.21
520,600.00 0.09
1,239,613.00 0.22
237,731.14 0.04
479,600.97 0.09
520,998.60 0.10
442,452.61 0.08
276,678.00 0.05
1,418,090.00 0.25
110,609.00 0.02
752,355.59 0.13
8,091,103.91 1.45
43,320,424.88 7.76
253,902,154.02 45.40
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ			
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
		 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 หนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ยืมค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ดอกเบี้ยเงินให้ มก. กู้ยืมค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 เงินปันผลคลาดเคลื่อน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินสมนาคุณค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ค่าจ้างทั่วไปค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ค่าพาหนะค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินสนับสนุน มก.ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
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ปี 2550
บาท

ปี 2549 
บาท 

291,568,877.78

253,902,154.02

2,053,198.20
8,942,037.02
(1,743,413.48)
(44,375,501.55)
(7,808,636.97)
(94,900.48)
(1,695,542.08)
12,792.21
1,926.62
(49,330.16)
(436,783.21)
3,171,315.62
(14,107,390.90)
55,191.78
(33,705.00)
65,000.00
1,321,167.33

1,738,781.51
8,951,735.38
(1,247,783.59)
18,362,481.09
(435,565.08)
(993,169.29)
(9,235,200.67)
3,480.23
(1,926.62)
63,234.90
1,421,351.72
2,370,815.28
14,107,390.90
14,301.37
25,900.00
(23,753.00)
(900.00)
70,000.00
(513,733.00)
(15,960.00)
(1,768,270.39)

236,846,302.73

286,795,364.76
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ปี 2550
บาท

ปี 2549 
บาท

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (271,743,142.60) (290,093,960.41)
		 ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ยืม
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
79,312,501.80 (211,016,248.20)
		 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(7,800.00)
26,200.00
		 ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(3,207,691.98) (93,071,103.22)
		 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (90,596,234.16)
1,928,131.67
		 ลูกหนี้อื่น
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
820.00
(820.00)
		 สินทรัพย์แทนการชำระหนี้รอจำหน่าย
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(1,676,485.34) (8,977,377.00)
		 เงินประกัน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(20,000.00)
-   
		 วัสดุคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(188,096.99)
47,746.75
		 เงินรอเรียกเก็บ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (13,364,286.01)
500.00
		 เงินทดรองดำเนินคดี
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(15,097.96)
19,100.00
		 เงินลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตศรีราชา (เพิ่มขึ้น) ลดลง 126,649,543.88
2,065,127.66
		 เงินลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตศรีราชา(2) (เพิ่มขึ้น) ลดลง (67,779,039.00)
573,442.35
		 เงินลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถงามวงศ์วาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
2,914,227.93
2,172,112.20
		 เงินลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
1,428,249.14 (23,974,972.00)
		 เงินลงทุนก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต มก. ระยะ 3 (เพิ่มขึ้น) ลดลง
20,000,000.00
3,358,926.72
		 เงินลงทุนก่อสร้างอาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(3,767,954.50)
		 เงินลงทุนก่อสร้างอาคารหอสมุดศรีราชา มก. (เพิ่มขึ้น) ลดลง (61,638,628.63) (10,726,641.00)
		 เงินลงทุนก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต มก. ระยะ 4 อาคารกีฬา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(42,156,299.00)
		 เงินลงทุนก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต มก. ระยะ 4 อาคารหอประชุม (เพิ่มขึ้น) ลดลง (149,348,179.54) (7,251,302.00)
		 เงินลงทุนก่อสร้างอาคารซอยพหลโยธิน 45 (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(625,000.00)
-   	
หนี้สินดำเนินงาน  เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(1,756,882.50)
1,252,892.50
		 อาคารระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(30,000.00)
		 สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(234,704.50)
62,060.00
		 กองทุน เอไอเอ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(2,100.00)
1,600.00
		 เงินประกันสังคมค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
37,036.00
3,132.00
		 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(40,797.19)
		 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(140,000.00)
140,000.00
		 ค่าวัสดุสำนักงานค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(22,630.50)
2,194.50
		 เงินประกันกลุ่มสมาชิกให้บริษัทค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(39,328.24)
(98,072.84)
		 กองทุนเกษียณอายุค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(25,444.00)
(18,992.00)
		 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(8,000.00)
(23,140.50)
		 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(747,383.15)
1,632,788.91
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		 เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 รายได้จากการใช้ประโยชน์อาคาร สอ.มก. รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินประกันโครงการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เจ้าหนี้ตั้งพัก เอ ที เอ็ม ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 โครงการสงเคราะห์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 เงินลงทุนระยะสั้น
		 เงินลงทุนระยะยาว
		 เงินสดจ่ายค่าซอฟท์แวร์
		 เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
		 เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคาร - ลานจอดรถ
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ ไป)  จากกิจกรรมลงทุน

ปี 2550
ปี 2549 
บาท
บาท
915,149.71
(369,234.69)
1,675,000.00
(2,500,000.00)
682,500.00
(107,000.00)
(386,321.68)
(500,205.00)
405,105.00
(186,809,644.95) (394,123,811.21)

(เพิ่มขึ้น) ลดลง (1,031,025,253.68) 527,876,036.92
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (633,305,281.16) (17,957,477.78)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(10,000.00)
(110,210.00)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(721,372.53) (3,528,304.90)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(166,760.00)
(1,665,061,907.37) 506,113,284.24

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 เงินฝากออมทรัพย์
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 26,943,207.57
5,779,082.81
		 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,977,975,962.62 (1,913,387,362.14)
		 เงินฝากประจำ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 401,741,529.75 1,134,115,130.73
		 เงินกู้ธนาคารระยะสั้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 10,000,000.00 320,000,000.00
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (638,759,000.00) 638,759,000.00
		 ทุนเรือนหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 236,297,810.00 232,639,470.00
		 เงินสดจ่ายปันผล
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (136,985,575.93) (116,882,869.95)
		 เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (37,775,724.66) (30,935,447.47)
		 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(5,207,393.44) (4,845,050.61)
		 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(3,644,404.00) (4,651,247.00)
		 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (20,730,707.00) (15,119,804.43)
		 เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	 (10,000.00)	 (10,000.00)
เงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
1,809,845,704.91 245,460,901.94
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)			 (42,025,847.41)	 357,450,374.97
เงินสด ณ วันต้นปี
536,737,025.54 179,286,650.57
เงินสด ณ วันสิ้นปี
494,711,178.13 536,737,025.54
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย จำนวน
เงินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจำนวนเงิน
5,458,777.78 บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะทำให้สหกรณ์มีกำไรสุทธิ
ประจำปีเป็น จำนวน 297,027,655.56 บาท
- สหกรณ์รับรู้รายได้ (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน โดยกำหนดให้คำนวณราคา
ตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- สหกรณ์รับรู้ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือผลขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ
- เงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วย
ราคาทุน สำหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นกำไร (ขาดทุน) จาก    
เงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และจะรับรู้เป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ ได้จำหน่ายเงินลงทุนนั้น
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยการพิจารณาร้อยละ
ของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปีตามอายุของหนี้ที่ค้างชำระของลูกหนี้แต่ละราย
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ทั้งนี้ยกเว้นที่ดิน
- สิทธิประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์
- สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟแวร์ใหม่
- ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซ่อมบำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจาก
รายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้สินด้วย			
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร
		 กระแสรายวัน		
		 ออมทรัพย์		
		 ประจำ			
			 รวม

3. เงินลงทุน ประกอบด้วย

ปี 2550
บาท
310,194.18		

(3,969,942.14)		 6,324,023.53
48,247,046.49		 330,008,641.60
10,123,879.60		
54,711,178.13
336,737,025.54
ปี 2550
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

3.1 เงินลงทุนระยะสั้น
3.1.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะสั้น
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/3
31,497,626.10
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 1
162,845,323.20
พันธบัตร ธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2
102,226,048.00
พันธบัตรธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
51,000,546.00
พันธบัตรธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
45,185,837.85
พันธบัตรสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3
36,993,234.60
หุ้นกู้ ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1/2546
49,620,463.63
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด ครั้งที่ 1/2547
62,063,143.90
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2547
10,106,500.70
หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ธ.เมกะสากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2550
5,032,989.05
การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3
ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ.ทุนธนชาติ จำกัด
พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 3
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/364
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ. 2545 รุ่นอายุ 5 ปี
หุ้นกู้ บจก.ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง ครั้งที่ 1/46
หุ้นกู้ระยะสั้น บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา โครงการที่ 2/2549 ชุดที่ 4
รวม
556,571,713.03
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		
รวม
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ปี 2549
บาท
404,360.41

ปี 2549
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

32,053,597.68
158,782,389.39
100,000,000.00
50,000,000.00
44,588,105.73
36,000,000.00
48,336,555.45
62,000,000.00
10,000,000.00
5,032,522.90
- 10,103,500.00
9,912,000.00
- 10,356,500.00
1,995,540.00
- 201,801,600.00
- 49,300,000.00
- 10,000,000.00
546,793,171.15 293,469,140.00
9,778,541.88		
556,571,713.03

- 	
10,009,721.92
10,000,000.00
11,155,828.40
1,912,312.76
200,000,000.00
49,663,907.32
10,000,000.00
292,741,770.40
727,369.60
293,469,140.00
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ปี 2550
ปี 2549
3.1.2 เงินลงทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะสั้น
กองทุนส่วนบุคคล โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		 400,000,000.00		 197,000,000.00
กองทุนส่วนบุคคล โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด		 250,000,000.00		 180,000,000.00
กองทุนส่วนบุคคล โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด		 150,000,000.00		
กองทุนส่วนบุคคล โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		 100,000,000.00		
กองทุนส่วนบุคคล โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		 100,000,000.00		
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด		 155,000,000.00		
ตั๋วแลกเงินธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน).		
6,013,000.00		
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม.		
3,007,397.26		
ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย		
-		 10,046,544.33
รวม
1,164,020,397.26
387,046,544.33 
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
1,720,592,110.29
680,515,684.33 

3.2 เงินลงทุนระยะยาว
3.2.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะยาว
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/3
พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ รุ่นอายุ 4 ปี
พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ รุ่นอายุ 7 ปี
พันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ 2 ปี รุ่นที่ 1
พันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ 2 ปี รุ่นที่ 2
พันธบัตรออมทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ปีงบประมาณ 2551
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติปี พ.ศ. 2545 รุ่นอายุ 7 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติปี พ.ศ. 2545 รุ่นอายุ 10 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์งบประมาณปี 2547 รุ่นอายุ 7 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์งบประมาณปี 2547 รุ่นอายุ 10 ปี
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในงบประมาณ 2548 ครั้งที่ 1
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 6
พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 10
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 3
พันธบัตร ธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1
พันธบัตรธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2
พันธบัตรธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ปี 2550
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

ปี 2549
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

90,275,303.25
217,245,350.70
5,245,889.17
14,977,001.70
305,304,513.00
321,676,964.68
151,935,853.07
53,388,442.71
201,594,248.40
1,850,410.07
10,718,469.30
2,183,612.16
53,213,494.50
48,129,382.00
51,193,466.00
104,265,086.00
-

32,072,700.00
316,550,174.36
148,776,462.20
51,889,593.00
196,019,710.00
159,747,200.00
51,855,000.00
46,148,000.00
49,953,500.00
102,782,000.00
101,064,000.00
43,814,700.00

89,000,000.00
210,000,000.00
5,241,534.06
14,968,154.53
300,000,000.00
309,588,242.58
141,260,826.82
50,988,155.72
185,000,000.00
1,852,451.77
10,679,772.01
2,223,392.92
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
-

32,642,470.18
309,589,818.63
141,310,887.66
50,987,812.54
185,000,000.00
158,707,731.46
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
44,012,926.40
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ปี 2550
ปี 2549
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
พันธบัตร ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 9/2547
80,280,351.20 80,000,000.00 78,008,800.00 80,000,000.00
พันธบัตร ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่10
- 50,304,500.00 50,000,000.00
พันธบัตรสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3
- 36,682,920.00 36,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ ไทย ครั้งที่ 1/2550
123,972,396.00 123,219,908.33
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ ไทย ครั้งที่ 3/2549
5,162,790.10 5,000,000.00 5,015,550.00 5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ ไทย ครั้งที่ 4/2549
20,891,712.40 20,000,000.00 20,266,200.00 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด ครั้งที่ 1/2547
- 61,045,820.00 62,000,433.85
หุ้นกู้ บมจปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2547
9,875,600.00 10,000,153.05
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 1
20,084,412.40 20,000,000.00 19,324,000.00 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2
203,815,776.00 200,000,000.00 195,976,000.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1
144,618,489.40 140,000,000.00 138,213,600.00 140,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1
49,986,595.50 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1
92,174,085.64 91,000,000.00 89,557,650.00 91,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เอ็มบีเค ครั้งที่ 1/2550
101,058,305.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2550
10,962,560.51 11,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2550
100,888,964.00 100,000,000.00
หุ้นกู้บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ครั้งที่ 1 (A)
17,936,267.26 15,709,290.72 19,335,284.76 19,751,770.50
หุ้นกู้ ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1/2546
- 43,903,759.90 43,229,335.44
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.กสิกรไทย ครั้งที่ 3
46,805,668.50 50,000,000.00 44,626,500.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 5
9,119,455.30 10,000,000.00 8,887,500.00 10,000,000.00
กองทุนวายุภักษ์		
97,686,000.00 100,500,000.00 89,445,000.00 100,500,000.00
หุ้นสามัญ บมจ.ไทยออยล์ (TOP)
1,643,500.00 1,358,752.47 997,500.00 1,358,752.47
หุ้นสามัญ บมจ.การบินไทย (THAI)
6,382,050.00 6,341,400.00
หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)
4,717,125.00 4,672,200.00
หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)
7,139,000.00 7,139,000.00
หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
9,167,770.00 9,167,770.00
หุ้นสามัญ บมจ.การท่าอากาศยาน (AOT)
- 17,550,000.00 12,600,000.00
หุ้นสามัญ บมจ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTT)
9,219,000.00 10,008,539.23
			 รวม
2,787,690,760.92 2,715,910,851.93 2,238,908,224.22 2,233,700,631.41
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		 71,779,908.99		
5,207,592.81
รวม
2,787,690,760.92
2,238,908,224.22
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3.2.2 เงินลงทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะยาว
						
ปี 2550
ปี 2549
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		 400,000,000.00		 400,000,000.00
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด		
200,000.00		
200,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด		 145,000,000.00		
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย.		
2,035,260.27		
ใบรับเงินฝากออกโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์.		
4,059,800.37		
			 รวม
551,295,060.64
400,200,000.00 
รวมเงินลงทุนระยะยาว
3,338,985,821.56
2,639,108,224.22 
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น
5,059,577,931.85
3,319,623,908.55 
		 เงินลงทุนหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด จำนวน 200,000.00 บาท ขณะนี้บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด ถูกกระทรวง
พาณิชย์สั่งให้ควบคุมบริษัทและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด ให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป
ตามข้อกำหนด ว่าด้วยการควบคุมบริษัท ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 จนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่ง ณ วันสิ้นปี              
ทางบัญชีของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหนี้สินจำนวนเงิน 280,926,514.82 บาท และส่วนขาดของผู้ถือหุ้น             
จำนวนเงิน 59,826,154.74 บาท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ผู้ถือหุ้น
ข้อผูกพัน
1. วงเงินกู้ยืมระยะสั้นของธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้มีดังนี้
		 1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงินกู้ 100 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ของบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี จำนวนเงิน 100 ล้านบาท
		 1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน วงเงินกู้ 250 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 1 อายุ 8 ปี จำนวนเงิน 120 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 200 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 อายุ 8 ปี จำนวนเงิน 40 ล้านบาท
		 1.3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงษ์ วงเงินกู้ 852.86 ล้านบาท
			 - พันธบัตการเคหะแห่งชาติ อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 50 ล้านบาท
			 - พันธบัตรงบประมาณกรณีพิเศษ พ.ศ. 2542 อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 30 ล้านบาท
			 - พันธบัตรงบประมาณเพื่อการบริหารหนี้ พ.ศ. 2548 อายุ 3 ปี จำนวนเงิน 160 ล้านบาท
			 - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ อายุ 4 ปี จำนวนเงิน 200 ล้านบาท
			 - พันธบัตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า อายุ 3 ปี จำนวนเงิน 45 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จำนวนเงิน 1 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 165 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ อายุ 7 ปี จำนวนเงิน 98.86 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 103 ล้านบาท
		 1.4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา วงเงินกู้ 240 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ อายุ 7 ปี จำนวนเงิน 210 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 230 ล้านบาท
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2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรฯ มีดังนี้
		 2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงินเบิกเกินบัญชี 20 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จำนวนเงิน 22 ล้านบาท
		 2.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางเขน วงเงินเบิกเกินบัญชี 5 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จำนวนเงิน 5.50 ล้านบาท
		 2.3 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงินเบิกเกินบัญชี 20 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จำนวนเงิน 20 ล้านบาท
3. อื่น ๆ
		 3.1 พันธบัตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จำนวนเงิน 0.16 ล้านบาท ใช้ค้ำประกันการใช้ ไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวง วงเงิน 0.16 ล้านบาท		
		 3.2 พันธบัตรออมทรัพย์ชว่ ยชาติ พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 5 ล้านบาท	  และพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 20 ล้านบาท ใช้ค้ำประกันการถอนเงินฝากผ่านตู้ ATM ของธนาคาร                   
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท		
กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก.
		 สหกรณ์ ได้ทำสัญญามอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.มก. โดย
กำหนดนโยบายการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ โดยความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในความรับผิด
ชอบของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้นรวม 5 กองทุน ดังนี้
		 (1) กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก. บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
	 		สหกรณ์ ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการบริหาร
กองทุนส่วนบุคคลของ สอ.มก. ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 ในปี 2550 มีการเพิ่มวงเงินลงทุนเป็น 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2550 โดยมี ธ นาคารทหารไทย จำกั ด (มหาชน) เป็ น ผู้ รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น คิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ และ              
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้              
ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ ไม่เกินร้อยละ 40 และลงทุนในตราสารหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
		 ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น ประจำปี 2550 มี มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 เป็ น จำนวน
404,897,296.68 บาท จ่ายคืนผลประโยชน์ประจำปีจำนวน 27,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.47 ต่อปี ค่าธรรมเนียม             
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นเงิน 1,329,844.40 บาท
ปี 2550
ปี 2549
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
10,914,773.21 11,045,449.24
(2) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
260,787,366.04 55,608,110.44
(3) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
17,244,149.23 23,405,698.94
(4) ตราสารหนีท้ ธี่ นาคารพาณิชย์หรือธนาคารอืน่ ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็นผูอ้ อก 20,622,014.57 60,964,817.23
(5) หุ้นสามัญ
121,936,575.00 45,500,520.00
		 	 รวม
431,504,878.05 196,524,595.85
บวก	 ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
526,238.53 2,393,380.53
 			
มูลค่าสินทรัพย์รวม
432,031,116.58 198,917,976.38
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หัก ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการค้างจ่าย / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
จ่ายคืนผลประโยชน์ค้างจ่าย
	 		
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
เงินลงทุน		
รับรู้รายได้		
หมายเหตุ รับรู้รายได้เป็นผลตอบแทนร้อยละ (ต่อปี)

(133,819.90)
(94,608.45)
(856,384.72)
(27,000,000.00)
404,897,296.68 178,302,167.00
400,000,000.00 197,000,000.00
27,000,000.00 11,500,000.00
8.47
5.84

		 (2) กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก. บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
		 สหกรณ์ ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการบริหารกองทุน
ส่วนบุคคลของ สอ.มก. ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2547 ในปี 2550 มีการเพิ่มวงเงินลงทุนเป็น 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2550 และเพิ่มเป็น 250 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ ไม่เกินร้อยละ 75 และ
ลงทุนในตราสารหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
		 ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น ประจำปี 2550 มี มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 เป็ น จำนวน
253,109,568.25 บาท จ่ายคืนผลประโยชน์ประจำปีจำนวน 22,500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.24 ต่อปี ค่าธรรมเนียม             
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นเงิน 2,994,355.76 บาท
ปี 2550
ปี 2549
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
69,772,770.81 10,740,916.44
(2) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
119,596,914.44 49,781,444.13
(3) ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 5,023,363.12 80,139,630.01
(4) หุ้นสามัญ
59,517,075.00 39,088,985.00
		 	 มูลค่าสินทรัพย์รวม
253,910,123.37 179,750,975.58
หัก ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย และเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(800,555.12) (719,107.17)
 			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
253,109,568.25 179,031,868.41
เงินลงทุน		
250,000,000.00 180,000,000.00
รับรู้รายได้		
22,500,000.00
หมายเหตุ รับรู้รายได้เป็นผลตอบแทนร้อยละ (ต่อปี)
10.24
		 (3) กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก. บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอ เอ็น จี (ประเทศไทย) จำกัด
		 สหกรณ์ ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอ เอ็น จี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการบริหาร
กองทุนส่วนบุคคลของ สอ.มก. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 วงเงิน 150 ล้านบาท โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้รับฝากทรัพย์สิน คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 0.3424 ต่อปี (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ ไม่เกิน
ร้อยละ 40 และลงทุนในตราสารหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
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		 ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น ประจำปี 2550 มี มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 เป็ น จำนวน
150,795,701.52 บาท จ่ายคืนผลประโยชน์ประจำปีจำนวน 4,590,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.73 ต่อปี ค่าธรรมเนียมการ
จัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นเงิน 282,094.52 บาท
ปี 2550
ปี 2549
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอ เอ็น จี (ประเทศไทย) จำกัด
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
5,170,151.67
(2) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
48,555,310.94
(3) ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 6,100,442.22
(4) หุ้นกู้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A- ขึ้นไป
66,518,677.09
(5) หุ้นสามัญ
29,176,650.00
		 	 มูลค่าสินทรัพย์รวม
155,521,231.92
หัก ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย และเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(135,530.40)
จ่ายคืนผลประโยชน์ค้างจ่าย
(4,590,000.00)
			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
150,795,701.52
เงินลงทุน		
150,000,000.00
รับรู้รายได้		
4,590,000.00
หมายเหตุ รับรู้รายได้เป็นผลตอบแทนร้อยละ (ต่อปี)
5.73
		 (4) กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก. บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		 สหกรณ์ ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการบริหารกองทุน
ส่วนบุคคลของ สอ.มก. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 วงเงิน 100 ล้านบาท โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 0.3424 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ ไม่เกินร้อยละ
60 และลงทุนในตราสารหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
		 ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น ประจำปี 2550 มี มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 เป็ น จำนวน
100,615,986.60 บาท จ่ายคืนผลประโยชน์ประจำปีจำนวน 3,530,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 ต่อปี ค่าธรรมเนียม             
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นเงิน 181,061.02 บาท
ปี 2550
ปี 2549
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
17,197,635.02
(2) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
52,583,916.89
(3) ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 14,168,216.61
(4) หุ้นกู้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A- ขึ้นไป
(5) หุ้นสามัญ
20,230,700.00
			 มูลค่าสินทรัพย์รวม
104,180,468.52
- 
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หัก ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย และเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
จ่ายคืนผลประโยชน์ค้างจ่าย
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
เงินลงทุน		
รับรู้รายได้		
หมายเหตุ รับรู้รายได้เป็นผลตอบแทนร้อยละ (ต่อปี)

(34,481.92)
(3,530,000.00)
100,615,986.60
100,000,000.00
3,530,000.00
7.08

-

		 (5) กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก. บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
		 สหกรณ์ ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการบริหารกองทุนส่วน
บุคคลของ สอ.มก. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 วงเงิน 100 ล้านบาท โดยมีธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่น
จำกัด เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 0.3531 ต่อปี
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์
ไม่เกินร้อยละ 40 และลงทุนในตราสารหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
		 ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น ประจำปี 2550 มี มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 เป็ น จำนวน
100,048,029.58 บาท ไม่มีการจ่ายคืนผลประโยชน์ประจำปี ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน        
เป็นเงิน 122,498.47 บาท
ปี 2550
ปี 2549
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
7,287,873.26
(2) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 10,233,586.20
(4) หุ้นกู้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A- ขึ้นไป
43,648,138.27
(5) หุ้นสามัญ
13,904,750.00
			 รวม
75,074,347.73
บวกลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
27,782,185.42
 			
มูลค่าสินทรัพย์รวม
102,856,533.15
หัก ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย และเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(2,808,503.57)
			
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
100,048,029.58
เงินลงทุน		
100,000,000.00
รับรู้รายได้		
หมายเหตุ รับรู้รายได้เป็นผลตอบแทนร้อยละ (ต่อปี)
-
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4. ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ ประกอบด้วย
4.1 ระยะสั้น
		 4.1.1 ลูกหนี้เงินกู้ - ปกติ (สมาชิก)
		 4.1.2 ลูกหนี้เงินกู้ - ปกติ (สอ.อื่น)
			
รวมลูกหนี้ระยะสั้น
4.2 ระยะยาว
		 4.2.1 ลูกหนี้เงินกู้ - ปกติ (สมาชิก)
		 4.2.2 ลูกหนี้เงินกู้ - ปกติ (สอ.อื่น)
		 4.2.3 ลูกหนี้เงินกู้ มก. 8 โครงการ
			
รวมลูกหนี้ระยะยาว
4.3 ดอกเบี้ยค้างรับ
				
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
				
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ปี 2550
บาท

ปี 2549
บาท

290,549,465.14
1,930,300,600.00
2,220,850,065.14

259,583,278.28
1,365,314,751.80
1,624,898,030.08

2,219,720,651.65
1,838,591,650.00
509,021,379.25
4,567,333,680.90
13,203,061.72
6,801,386,807.76
6,801,386,807.76

1,978,943,695.91
2,482,890,000.00
380,622,553.03
4,842,456,248.94
11,412,619.16
6,478,766,898.18
(90,733,847.87)
6,388,033,050.31

		 ในปี 2549 รายการลูกหนี้ระยะยาวได้รวมลูกหนี้ีตามคำพิพากษา สหกรณ์เคหการเกษตรและสหกรณ์ จำกัด จำนวน
89,944,751.80 บาท และค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญลูกหนี้จำนวน 89,944,751.80 บาท ซึ่งในปี 2550 ได้จัดประเภทใหม่ภายใต้
รายการลูกหนี้อื่น

5. ลูกหนี้อื่น-สุทธิ ประกอบด้วย
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง		
ลูกหนี้อื่น		
			 รวมลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
			 รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ
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ปี 2550
บาท
96,937,469.54
914,977.71
27,006.00
97,879,453.25
(96,500,658.27)
1,378,794.98

ปี 2549
บาท
6,341,235.38
4,122,669.69
19,206.00
820.00
10,483,931.07
(7,510,223.88)
2,973,707.19
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6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบัญชี ประกอบด้วย
ที่ดิน				
อาคารศูนย์ฝึกอบรมระยอง
ยานพาหนะ			
ครุภัณฑ์ สอ.มก.		
ครุภัณฑ์ KU HOME
สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง (หอประวัติ)
รวม

ปี 2550
บาท
5,581,950.00
4,091,742.05
5.00
4,788,777.80
2,372.00
14,464,846.85

ปี 2549
บาท
5,581,950.00
4,437,658.05
10,853.96
5,763,838.51
2,372.00
162,650.26
15,959,322.78

110,330,801.67
269,668.90
110,600,470.57

118,781,108.54
588,748.79
119,369,857.33

76,695,774.66
8,269,253.42
40,500.00
806,602.35
23,408,895.34
13,364,286.01
216,500.30
122,801,812.08

32,320,273.11
460,616.45
20,500.00
791,504.39
12,792.21
21,732,410.00
28,403.31
1,926.62
55,368,426.09

253,858,895.50
6,609,489,123.76
1,759,167,380.61
8,622,515,399.87

226,915,687.93
4,631,513,161.14
1,357,425,850.86
6,215,854,699.93

7. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. และลานจอดรถ
สิทธิการใช้ซอฟแวร์		
			 รวม

8. สินทรัพย์อื่น ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
เงินประกันและมัดจำ		
เงินทดรองดำเนินคดี		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์แทนการชำระหนี้รอจำหน่าย
เงินรอเรียกเก็บ		
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินปันผลคลาดเคลื่อน
รวม

9. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจำ		
รวม
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10. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย
เงินกู้ยืมระยะสั้น		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 เดือน
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 6 เดือน
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 8 เดือน
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 9 เดือน
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 15 เดือน
รวมตั๋วสัญญาใช้เงิน		
			 รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น

11. หนี้สินอื่น ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
เงินรอจ่ายคืน		
รายได้รับล่วงหน้า		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินประกัน			
เงินโครงการสงเคราะห์
			 รวม

ปี 2550
บาท
400,000,000.00

ปี 2549
บาท
390,000,000.00

400,000,000.00

109,110,000.00
30,291,100.00
13,660,000.00
155,081,000.00
200,587,900.00
130,029,000.00
638,759,000.00
1,028,759,000.00

12,992,833.71
228,287.67
1,195,703.49
42,632,735.72
1,675,000.00
1,321,871.32
9,967,215.89
3,232,500.00
(194,355.00)
73,051,792.80

10,307,631.46
173,095.89
14,107,390.90
3,356,462.23
41,717,586.01
2,069,254.47
8,646,048.56
2,550,000.00
305,850.00
83,233,319.52

12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
ทุนสะสมสร้างสำนักงาน
ทุนสวัสดิการสมาชิก		
รวม

15,126,031.66
31,849,762.50
26,653,252.52
16,319,665.80
89,948,712.48
13. กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  ประกอบด้วย
ยอดยกมาต้นงวด		
5,934,962.41
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
75,623,488.46
		 ยอดคงเหลือปลายงวด
81,558,450.87
94

13,693,153.55
31,417,732.16
26,653,252.52
13,926,731.95
85,690,870.18
(36,249,755.92)
42,184,718.33
5,934,962.41

วาระที่ 5

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี 2550
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  2550
(กำไรที่จัดสรร 291,568,877.78 บาท)

รายการ

ปี 2549
บาท
%

ปี 2550
บาท
%

1

ทุนสำรอง
61,213,188.87 20.99 45,211,313.01 17.81
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
2 ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิไม่เกิน 10,000 บาท
3 เงินปันผลร้อยละ 6.00 ตามหุ้นที่ชำระแล้ว
150,229,186.19 51.53 136,985,575.93 53.95
4 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำระแล้ว 40,987,959.32 14.06 37,854,918.34 14.91
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
5,977,161.99
2.05 5,207,393.44
2.05
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
495,667.09
0.17
432,030.34
0.17
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น
7 ทุนสาธารณประโยชน์
5,831,377.56
2.00 5,077,282.11
2.00
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
8 ทุนสวัสดิการสมาชิก
26,824,336.76
9.20 23,123,640.85
9.11
ไม่เกินร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
291,568,877.78 
 100.00 
 253,902,154.02 
 100.00 
ผลการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับมาเป็นของสมาชิก
191,217,145.51 65.59 174,840,494.27 68.86
2 เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
94,364,570.28 32.36 73,844,266.31 29.09
3 เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
5,977,161.99
2.05 5,207,393.44
2.05
4 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
291,568,877.78 100.00 253,902,154.02 100.00

หมายเหตุ 	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี
หัก เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้
คงเหลือ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลี่ยทั้งปี
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5.81
1.74
4.07
2.19
3.48

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณรายจ่าย
ในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประจำปี 2551

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ประมาณ รายได้ รายจ่าย ประจำปี 2551
1. ประมาณการรายได้                                             
								
ล้านบาท
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1.1  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
1.2  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
1.3  รายได้จากการลงทุนอื่น
			 รวม

157.15
226.00
278.00
661.15			

2. ประมาณการรายจ่าย
								

ล้านบาท

2.1  ดอกเบี้ยจ่าย
2.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย

298.00
53.15
351.15
310.00

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีการเงิน  2551
คณะกรรมการดำเนินการขอนำเสนองบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์   ข้อ 48  (23)  ดังนี้
1. งบค่าใช้จ่าย			
บาท
1.1 งบงานประจำและต่อเนื่อง				
		 1.1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
17,045,900.00
		 1.1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
2,856,230.00
		 1.1.4 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
13,050,600.00
		 1.1.5 หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น
9,532,870.00
			 รวมค่าใช้จ่ายตามงบงานประจำและต่อเนื่อง
42,485,600.00
1.2 งบตามแผนพัฒนา
541,000.00
1.3 งบกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 	
2,124,280.00
		 (ร้อยละ 5.00 ของงบงานประจำและต่อเนื่อง)			
			 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
45,150,880.00
2. งบจัดซื้อครุภัณฑ์					
2.1 งบงานประจำและต่อเนื่อง
5,375,000.00
2.2 	งบตามแผนพัฒนา
700,000.00
			 รวมงบจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสิ้น
6,075,000.00
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ทั้งสิ้น
51,225,880.00
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รายการ
1.หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
1.1 เงินเดือน อัตราใหม่ เงินปรับเพิม่

1.2 สมทบเข้ากองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ
และกองทุนบำเหน็จ
1.3 สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
1.4 สวัสดิการต่างๆ

1.5 ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
   ประชุม/สัมมนา/ทัศนศึกษา ดูงาน

1.6 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อ
เจ้าหน้าที่
2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร
สถานที่ และอุปกรณ์
2.1 ค่าจ้างดูแลอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ์
2.2 ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สนิ
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
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ปี 2550
งบประมาณ
จ่ายจริง

ปี 2551
ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเป็น

15,680,440.00 14,464,266.61 17,045,900.00  
11,985,720.00 10,711,107.58 12,398,740.00 - สำหรับอัตราเดิม 26 อัตรา
- อัตราว่าง 2 อัตรา (สืบเนื่อง 1, เพิ่ม 1)
- สำหรับไว้เลื่อนขั้นและปรับเงินเดือน
- เงินรางวัลพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่
- เงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่
772,800.00 2,017,762.35 2,170,000.00 - เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่
252,000.00
224,801.36
252,000.00 - เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
1,574,320.00
772,696.81 1,169,160.00 - สำหรั บ จ่ า ยเป็ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล           
ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าทำศพ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าเครื่องแบบ ค่าประกัน
ชีวิต เงินช่วยเหลือบุตร ค่าล่วงเวลา  
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
795,600.00
713,798.51
906,000.00 - สำหรับค่าใช้จ่ายในการไปร่วมประชุม
สัมมนา ทัศนศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ ค่าเบี้ยประชุม   และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางระหว่ า ง
วิทยาเขตเพื่อบริการสมาชิก
300,000.00
24,100.00
150,000.00 - สำหรับโครงการสนับสนุนการศึกษา
ต่อของเจ้าหน้าที่ (ปริญญาโท/ฯลฯ)
2,930,890.00 2,378,357.93 2,856,230.00
907,730.00

713,549.00

330,000.00

268,741.19

1,693,160.00

1,396,067.74

929,630.00 - สำหรับค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้าง
ยามรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างคน
งานดูแลบ้านพักและที่ดิน
280,000.00 - สำหรับค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และ
เปลี่ยนครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ และพัฒนาหอประวัติ
1,646,600.00 - สำหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
เช่ น ค่ า น้ ำ ค่ า ไฟ ค่ า โทรศั พ ท์
สำนั ก งาน ค่ า โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ค่ า
บริการสัญญาณยูบซี ี ค่าเช่าสัญญาณ
Lease Line ค่าน้ำมัน ค่าประกันภัย
ยานพาหนะ และต่อทะเบียน
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รายการ

ปี 2550
งบประมาณ
จ่ายจริง

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 12,352,700.00
545,600.00
3.1 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่ และ
วิสามัญ

3.2 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด พิ ธี ม อบทุ น
การศึกษา

200,000.00

3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา
และบริการสมาชิก

4,375,200.00

3.4 ค่าประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

1,181,900.00

ปี 2551
ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเป็น

9,903,918.73 13,050,600.00
388,576.50
545,600.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมใหญ่ 1 ครั้ง และวิสามัญ 2
ครั้ง เช่น ค่าของรางวัลจับฉลาก ค่า
พาหนะสมาชิก ค่าเบี้ยประชุม ค่า
รับรองสมาชิกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การจัดการประชุม
225,268.00
240,000.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีมอบทุน
การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก ที่ เ รี ย นดี
วิทยาเขตบางเขน และกำแพงแสน
3,761,046.05 4,973,500.00 - ค่าใช้จ่ายในการจัดพบปะสมาชิกตาม
วิทยาเขต และหน่วยงานต่างจังหวัด
- โครงการอบรมผู้สนใจเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ
- โครงการพั ฒ นาอาชี พ สมาชิ ก และ
ครอบครัว
- ค่าใช้จา่ ยงานเลีย้ งเกษียณอายุราชการ
- โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการ
- โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก
- โครงการพัฒนาสุขภาพกาย-สุขภาพจิต
- จัดสัมมนาสมาชิก
- ค่ า ใช้ จ่ า ยจั ด อบรมผู้ ป ระสานงาน
สหกรณ์
- ค่าสมนาคุณบริการสมาชิก
- ค่าใช้จ่ายจัดงานขอบคุณผู้ให้บริการ
- ค่าใช้จ่ายในการทำจำนองและตรวจ
หลักทรัพย์สมาชิกในเขตกรุงเทพและ
ต่างจังหวัด
- ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
985,519.18 1,301,500.00 - สำหรับค่าจัดพิมพ์ข่าวสารสหกรณ์
ข่ า วเลื อ กตั้ ง กรรมการและผู้ ต รวจ
สอบกิ จ การ จั ด พิ ม พ์ ร ายงานการ
ประชุมใหญ่ ประชุมวิสามัญ และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ จัดพิมพ์รายงานผู้ตรวจสอบ
จัดพิมพ์การ์ดวันเกิดและปฏิทิน
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รายการ
3.5 ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก
3.6 ค่าใช้จ่ายซื้อของขวัญและ ของที่
ระลึกให้สมาชิก
3.7 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา และ โครงการครบรอบ
48 ปี สอ.มก.
3.8 ค่าหุ้นให้สมาชิกประจำปี
3.9 ค่าประกันอุบัติเหตุ

1,020,000.00

1,035,800.00

850,000.00

369,910.00

2,400,000.00

1,357,490.00

1,180,000.00

1,178,600.00

600,000.00

601,709.00

3.10 ค่ า ใช้ จ่ า ยจ้ า งบริ ษั ท ประเมิ น
หลักทรัพย์

-

-

3.11 ค่าใช้จ่ายจัดงานแนะนำการใช้
งานตู้สหกรณ์ 24 ชม.

-

-

4. หมวดค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงานอืน่
4.1 ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง และ
ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน และ
ในการไปประชุมสัมมนา ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่

9,049,800.00
1,765,200.00

7,471,035.97
1,516,377.80

4.2 ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นของที่ ป รึ ก ษา         
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชี

648,000.00

585,160.00

1,600,000.00

1,312,656.00

4.3 ค่าสนับสนุนกิจกรรมของ มก.
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ปี 2550
งบประมาณ
จ่ายจริง

ปี 2551
ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเป็น

1,240,000.00 - สำหรับจ่ายสมทบค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรสมาชิก
2,100,000.00 - สำหรับเป็นที่ระลึกให้สมาชิกเนื่องใน
โอกาส สอ.มก. ครบรอบ 50 ปี
- สำหรับจัดทำของที่ระลึกในโครงการ
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
และโครงการครบรอบ 48 ปี สอ.มก.
1,400,000.00 - สำหรับจ่ายสมทบเป็นค่าหุ้นให้สมาชิก
ประจำปี
700,000.00 - สำหรับเป็นค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับ
สมาชิก
300,000.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัท
ประเมิ น หลั ก ทรั พ ย์ ส มาชิ ก ที่ ข อกู้
มากกว่า 1 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ช่วย
ค่าใช้จ่ายรายละ 1,000 บาท
250,000.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
แนะนำการใช้บริการตู้สหกรณ์ 24
ชั่วโมง
9,532,870.00
2,003,000.00 - สำหรั บ คณะกรรมการดำเนิ น การ
คณะกรรมการชุดต่างๆ อนุกรรมการ
สำหรั บ กรรมการที่ เ กษี ย ณที่ ม า
ปฏิ บั ติ ง าน สำหรั บ กรรมการที่
เดิ น ทางระหว่ า งวิ ท ยาเขต และ
เดินทางจากสถานีวิจัย
- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการไปประชุม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
735,400.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษา
และผู้ตรวจ เช่น ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่ า ตรวจสอบภายใน ค่ า สอบบั ญ ชี
ค่ า ตรวจสุ ข ภาพ ค่ า เครื่ อ งแบบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสั ม มนา ค่ า เบี้ ย
ประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง
1,600,000.00 - สำหรับสนับสนุนกิจกรรมสาธารณป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เกษตรศาสตร์ ทั้งทางด้านวิชาการ
กีฬา และกิจกรรมชมรมผู้อาวุโส
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รายการ
4.4 ค่าสนับสนุนวิทยาเขตศรีราชา

ปี 2550
งบประมาณ
จ่ายจริง
-

-

4.5 ค่าสมนาคุณ

873,600.00

820,250.00

4.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

650,000.00

157,582.90

4.7 ค่าวัสดุอื่นๆ

692,000.00

673,411.98

2,821,000.00

2,405,597.29

4.8 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

ปี 2551
ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเป็น

400,000.00 - เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพือ่ วิทยาเขตศรีราชา เป็นการสนับสนุน
หน่วยงานครั้งสุดท้าย
890,600.00 - สำหรับจ่ายให้กองคลัง สำนักบริการ
คอมพิวเตอร์ กองยานพาหนะ ดูแล
อาคาร สอ.มก. ค่ารักษาความปลอดภัย
และผู้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สหกรณ์           
ผู้ประสานงานตามหน่วยงานต่ า งๆ
และเขียนบทความลงข่าวสาร
400,000.00 - สำหรับแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ งานสหกรณ์ ใบเสร็ จ คำขอกู้
หนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น สลิ ป เงิ น ฝาก  
สมุดเงินฝาก บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
792,000.00 - เป็นค่าวัสดุของใช้รวมทั้งอุปกรณ์ที่
จำเป็ น กั บ สำนั ก งานและวั ส ดุ ที่
เกีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ปากกา
ดิ น สอ ยางลบ กระดาษต่ อ เนื่ อ ง          
ผ้าหมึก หมึกใส่เครือ่ งพิมพ์ กระดาษไข
วัสดุในการรับรอง ชา กาแฟ นมผง
น้ำตาล จาน ชาม ถ้วย อื่นๆ
2,711,870.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่า
ดำเนินคดีความ ค่าบริการธุรกรรม
เงินสด ค่าประกันรักษาเงินสด ค่า
อากรเช็ค ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยมชม
สหกรณ์อนื่ และส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ระหว่างสหกรณ์ ค่ารับรองผู้มาเยี่ยม
ชมสหกรณ์ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่อง ค่าแสตมป์ ค่าพวงหรีด และ
อื่นๆ ค่าเครื่องแบบ ตรวจสุขภาพ
ประกั น ชี วิ ต สำหรั บ ค่ า จั ด สั ม มนา
ร่วมกับสหกรณ์อนื่ จัดประชุมกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ ทำบุญ 49 ปี และ
ค่าใช้จ่ายเก็บเอกสาร
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รายการ

ปี 2550
งบประมาณ
จ่ายจริง

5. หมวดครุภณั ฑ์ ทีด่ นิ และ สิง่ ก่อสร้าง
5.1 ครุภัณฑ์

3,499,000.00
499,000.00

5.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,000,000.00

รวมทั้งสิ้น
งบลงทุน (จัดซื้อทรัพย์สิน)
งบค่าใช้จ่าย

43,512,830.00
3,499,000.00
40,013,830.00
91.96

ปี 2551
ขอตั้ง

275,857.00 5,375,000.00
275,857.00 2,375,000.00 - เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก กล้องถ่ายรูป
VDO CAM Hard disk กล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด เพื่ อ ใช้ ง านที่ วิ ท ยาเขต
กำแพงแสน โต๊ะและเก้าอีฝ้ า่ ยจัดการ
เครือ่ งปริน๊ เตอร์ EPSON LQ 2180
และ LQ 300 อุ ป กรณ์ แ ยก
สั ญ ญาณ Network Switch
Network Attached Storage
Notebook เครื่ อ งคิ ด เลข รถตู้            
รถจั ก รยายนต์ เพื่อทดแทนของเดิม
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และเพื่อปรับปรุง
ตู้ ส หกรณ์ 24 ชั่ ว โมง LCD
Projector จอ LCD เพื่อใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์
3,000,000.00 - เพื่อพัฒนาสินทรัพย์แทนการชำระหนี้
รอจำหน่าย (ทรัพย์สินที่ซื้อจากกรม
บังคับคดี) เช่น ทีด่ นิ ของสหกรณ์เคหะ
เกษตรและสหกรณ์ จำกัด โครงการ
บ้านสามเมือง, บ้านสวนอ้อมดอย,
และบ้านพักระยอง ตามภาระผูกพัน
34,493,436.24 47,860,600.00
275,857.00 5,375,000.00
34,217,579.24 42,485,600.00
88.77 งบค่าใช้จา่ ยเทียบได้เป็นร้อยละ 88.77%
ของงบประมาณทั้งสิ้น

			
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจ่ายในหมวดต่างๆ เฉพาะงบค่าใช้จ่ายเท่านั้น
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แผนพัฒนา ปี 2551
ลำดับ
กลยุทธ์
โครงการ
1. 
 ให้สมาชิกมีหุ้นและเงินฝากเพิ่มขึ้น
1.1 กระตุ้ น สมาชิ ก ที่ มี หุ้ น 1. โครงการออมวันนี้เพื่อชีวิตที่ดี
น้ อ ยกว่ า 300,000 เมื่อเกษียณ
บาท ให้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1.1 รณรงค์ให้สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า
300,000 บาท ออมหุ้ น ได้
300,000 บาท โดยได้รับของที่
ระลึก
1.2 นำเงินปันผล – เฉลี่ยคืน มาซื้อ
หุ้ น เพิ่ ม โดยซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ขั้ น ต่ ำ
1,000 บาท สหกรณ์จะสมทบให้
1 หุ้น (ร้อยละ 1) และนำมาซื้อ
ได้เพียงครั้งเดียว
เงื่อนไข
- สมาชิกมีหุ้นไม่เกิน 300,000 บาท
- นำเงินปันผล - เฉลี่ยคืนปี 2550
  มาซื้อหุ้นเพิ่มเท่านั้น
1.2 พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น 1. โครงการส่งเสริมการออมในรูป
เงินฝาก
ออมใหม่ ๆ
1.1 เงินฝากประจำ 24 เดือน ไม่เสีย
ภาษี
2. โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
เงินออม
2.

ให้สมาชิกได้รับสินเชื่อโดยความสะดวก รวดเร็ว และมีประโยชน์
2.1 เพิ่มผลิตภัณฑ์และช่อง 1. โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา
ทางในการกู้ เ งิ น ของ
สมาชิก
2. โครงการเงินกู้เพื่อสงเคราะห์          
   ผู้ประสบภัย
3. โครงการเงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ ประกอบ
ธุรกิจ
- ประชุ ม คณะกรรมการเงิ น กู้
กำหนดระเบียบปฏิบัติ
- ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ งบประมาณ

ปี 2551 - 2553 ฝ่ายสินเชื่อ 61,000.00

1 – 29 ก.พ. 2551 ฝ่ายสินเชื่อ 80,000.00
(ต่อเนื่อง 3 ปี)

เดือน ตค. 2551 ฝ่ายการเงิน 20,000.00
ปี 2551

คณะกรรมการ 50,000.00
บริหาร
รวม
211,000.00

ปี 2551

ฝ่ายสินเชื่อ 10,000.00

ปี 2551

ฝ่ายสินเชื่อ 10,000.00

ปี 2551

ฝ่ายสินเชื่อ 10,000.00

รวม

30,000.00
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ลำดับ
กลยุทธ์
โครงการ
3. ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นโดยทั่วถึงและเป็นธรรม
3.1 เพิม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านสวัสดิการให้ครอบคลุม
ตามความจำเป็ น ของ
สมาชิกยิง่ ขึน้
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสวัสดิการ
3.2 แก้ ไขปรับปรุงระเบียบ    
เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารให้
เป็นธรรมยิ่งขึ้น

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ งบประมาณ

ปี 2551

คณะกรรมการ 50,000.00
บริหาร

ปี 2551

คณะกรรมการ 50,000.00
บริหาร
รวม

4.

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของสหกรณ์
4.1 พัฒนาสหกรณ์สู่ระบบ 1. โครงการพัฒนาสินเชือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มิ.ย. ปี 2551
e-Coop
(ผ่านระบบ KIOSK และระบบ
โทรศัพท์)
-  ค่าโปรแกรมและพัฒนาต่อเนื่อง
2. งานตกแต่งทางเข้าอาคาร และ ปี 2551
บอร์ดประชาสัมพันธ์
4.2 Up date ข้อมูล
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลสมาชิก ปี 2551
ให้เป็นปัจจุบัน

กรรมการ 300,000.00
แผนฯ
กรรมการ 400,000.00
แผนฯ
รวม

5.

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5.1 จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ 1. โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจ
ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมให้ มี ตระเวนชายแดน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2. โครงการค่ายความรู้สหกรณ์ 
และสิ่ ง แวดล้ อ มตาม    (ภาควิชาสหกรณ์)
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการห้องสมุดชุมชน
4. โครงการพัฒนาชุมชนและ
   สิ่งแวดล้อมฯ

รวมค่าใช้จ่าย
ครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
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541,000.00
700,000.00
1,241,000.00

ปี 2551
ปี 2551
ปี 2551
ปี 2551

บาท
บาท
บาท

100,000.00

700,000.00

กรรมการ 100,000.00
บริหาร
กรรมการ 10,000.00
บริหาร
กรรมการ 10,000.00
บริหาร
กรรมการ 80,000.00
บริหาร
รวม
200,000.00
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โครงการพิเศษเพื่อสนับสนุน
การลงทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551
สื บ เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิ ก สมทบของ สอ.มก. มี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่                  
ตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ. 2547 โดยมีสิทธิฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์ กรณี             
มีการกู้เงินให้อยู่ในความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ นั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก สอ.มก. เพื่อให้
สอ.มก.จัดหาอาคารให้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มติที่
ประชุม

โครงการ

โครงการที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
25 มค.44 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 1
27 มค.47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน
27 มค.47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บางเขน
27 มค.47 โครงการก่อสร้างอาคารชีววิทยา คณะวิทย์ ฯ
21 กย.47 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต ระยะที่ 3
27 มค.48 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต ระยะที่ 4
27 มค.48 โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
27 มค.48 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 2
โครงการใหม่
29 มิย.50 โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก ซอยพหลโยธิน 45
โครงการหอพักนิสิตและโรงอาหาร กพส.
โครงการหอพักนิสิต วิทยาเขต สกลนคร
รวม

รับชำระเงินกู้
เงินกู้
วงเงิน เงินกู้
โครงการ
อนุมัติ โครงการ เงินต้น ดอกเบีย้ รวม คงเหลือ
170.00
63.71
59.86
50.00
125.90
250.00
74.00

163.59 163.59 30.51 194.10 62.83 5.08 4.92 10.00 57.75
45.45 1.44 2.56 4.00 44.01
52.86 52.86 0.09 52.95 118.37 50.01 8.36 58.37 68.36
198.76 198.76
72.30 72.30

150.00 67.21

-

-

-

67.21

300.00

0.63 0.63
1,243.47 782.00 272.98 46.44 319.42 509.02

เงินฝากของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 จำนวน 2,374.88 ล้านบาท ดังนั้นเงินกู้ของ
มก.วงเงินกู้ยืม 1,243.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.36 โดยใช้เงินฝากเป็นหลักประกันเงินกู้ร้อยละ 80 จะได้
รับเงินกู้จำนวน 1,899.90 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ใช้ ได้ 656.43 ล้านบาท
สำหรั บ ปี 2551 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ มี โ ครงการตามแผนงานของมหาวิ ท ยาลั ย และ             
ตามนโยบายของอธิการบดีทจี่ ะขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก สอ.มก. ในวงเงินกูย้ มื จำนวน 300 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการจัดหาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร บริเวณซอยพหลโยธิน 45 วิทยาเขตบางเขน คือ
อาคาร 9 ชั้น 1 หลัง อาจจัดให้มีห้องพัก 2-3 ขนาด รวมห้องพักทั้งหมดประมาณ 100 ห้อง และมีพื้นที่              
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ส่วนกลาง เป็นพื้นที่สนับสนุนโครงการ สำนักงานโครงการ ส่วนนันทนาการ พื้นที่จอดรถ พื้นที่ส่วนภูมิทัศน์ และ
ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 100 ล้านบาท
2. โครงการจัดหาทีพ่ กั อาศัยสำหรับนิสติ ฝึกงานและบุคลากร ศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
อาคารขนาดสูงไม่เกิน 4 ชั้น อาจเป็นอาคารเดียวหรือหลายหลัง แต่ต้องมีห้องพักรวมไม่น้อยกว่า 80 ห้อง พื้นที่
ใช้สอยในแต่ละห้องต้องไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร แต่ละห้องมีห้องน้ำภายใน ทางเดินบนอาคารมีขนาดกว้าง    
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร มีทางหนีไฟ และระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 50 ล้านบาท
3. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ วิทยาเขตบางเขน ใช้การก่อสร้างแบบอาคารจอดรถยนต์
งามวงศ์วาน 1 โดยปรับบางส่วนเพื่อความเหมาะสม งบประมาณ 70 ล้านบาท
4. โครงการก่อสร้างหอพักนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นอาคารสูง 4 ชั้น
มีห้องพักรวมไม่น้อยกว่า 80 ห้อง พื้นที่ ใช้สอยในแต่ละห้องไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร มีห้องน้ำในตัว                
พร้อมระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 50 ล้านบาท
ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา และทีป่ ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ครั้งที่ 25/2550 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 31/2547 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 ได้เห็นชอบให้กำหนด
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. ดังนี้
1. กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
		 สอ.มก.จะให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ บวกหนึ่ง) แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดเงินฝากที่มีอยู่
		 หากอัตราส่วนเงินกู้และเงินฝากไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นกู้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ไม่ ได้สัดส่วนจนถึงวันที่สัดส่วนกลับเป็นปกติ
การคิดอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1.2 จะคิดจากทุกโครงการ
2. กรณีไม่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
		 ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้
		 แนวทางการปฏิบัติ
		 1. มหาวิทยาลัยเสนอกรอบวงเงินกู้ยืมให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อนำเสนอให้                
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ
		 2. ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี อ นุ มั ติ ก รอบวงเงิ น กู้ ยื ม และมอบอำนาจให้ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
		 3. มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอโครงการโดยละเอียด ให้ครอบคลุมเป้าหมายของโครงการ ปัจจัย
เสี่ยง ปัจจัยสนับสนุน ฐานะทางการเงิน ระยะเวลา และความสามารถในการส่งคืนทุน ฯลฯ ส่งให้คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา
		 4. โครงการที่จะลงนามกับ สอ.มก. จะต้องผ่านการกลั่นกรองและเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
และสภามหาวิทยาลัย โดยตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการลงนามคือ อธิการบดี
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................
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วาระที่ 7

พิจารณารายงานของผูต้ รวจสอบกิจการ
ประจำปี 2550
(เอกสารแจกในทีป่ ระชุม)

วาระที่ 8

การเลือกตัง้ คณะกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2551

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2551
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ข้อ 43 การเลือกตั้งและการดำรง
ตำแหน่ง ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการอืน่ อีกไม่เกิน             
สิบสีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
การเลือกตัง้ คณะกรรมการดำเนินการให้เลือกจากสมาชิกโดยวิธเี ลือกประธานกรรมการหนึง่ คนจากทีป่ ระชุม
ใหญ่และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน โดยให้เลือกจากสมาชิกที่เป็นบุคลากรสายวิชาการและสายธุรการ                 
ในอัตราส่วน 7:7
กรรมการดำเนินการทีอ่ ยูต่ ามวาระปี 2550 - 2551 ตามข้อบังคับข้อ 44 มี 7 คน ดังนี้
สายวิชาการ รายชือ่ ดังนี้
		 1. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
		 2. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ ไกร
		 3. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
สายธุรการ รายชือ่ ดังนี้
		 1. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
		 2. นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
		 3. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
		 4. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
เมือ่ คณะกรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระกำหนดเวลาสองปี ตามข้อบังคับข้อ 44 สหกรณ์
ต้องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งทีว่ า่ งลง 7 คน ได้แก่สายวิชาการ 4 คน และสายธุรการ 3 คน
กรรมการต้องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งทีว่ า่ งลงได้แก่สายวิชาการ 4 คน
และสายธุรการ 3 คน
บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2551 เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยเรียงตามอักษร ดังนี้
สายวิชาการ 
		 1. รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
		 2 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
		 3. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
		 4. ผศ.สิทธิชัย
เกษตรเกษม
สายธุรการ
		 1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
		 2. นายนพดล
ระโยธี
		 3. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ สมาชิกทัง้ 7 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ประจำปี 2551
มติทปี่ ระชุม ……………………………………………………………...................................................……………………………
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ข้อ 58, ข้อ 59 และระเบียบว่าด้วย
การสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2547 ให้มผี ตู้ รวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน อยูใ่ นตำแหน่งคราวละหนึง่ ปีการบัญชี
ของสหกรณ์ ประกอบด้วยผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้
		 1. มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
		 2. มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้วิชาชีพ
นั้นเกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน
		 3. มีความรู้ทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยวิธีการให้สมาชิกลงคะแนนเลือก
ได้ ไม่เกิน 3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชื่อที่ประกาศให้เลือกทั้งหมด   แล้วนำรายชื่อผู้ ได้รับ
การสรรหาที่ ได้คะแนนมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี              
ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
		 1. ด้านการเงิน การบัญชี  ได้แก่ นางพรรณวิภา  เอื้อสุนทรวัฒนา
		 2. ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์  ได้แก่ ผศ.ดร.วัลลภ  อารีรบ
		 3. ด้านบริหารทัว่ ไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง  3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551

มติทปี่ ระชุม ……………………………………………………………...................................................……………………………
…………………………………………………………...................................................…………………………….............................................
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

เรือ่ ง ผลคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี 2551
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2551 และการรับสมัครเข้ารับการสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี 2551
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 และได้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จึงขอประกาศผลคะแนนสรรหากรรมการ
ดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551 เรียงตามหมายเลข ดังนี้
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กรรมการ สายวิชาการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 นายทรงพล
ภาณุภาส
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
หมายเลข 2 ผศ.กุลกานต์
วงษ์สิงห์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
หมายเลข 3 ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
หมายเลข 4 ผศ.สิทธิชัย
เกษตรเกษม สังกัดคณะเกษตร
หมายเลข 5 รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
สังกัดคณะสังคมศาสตร์
หมายเลข 6 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
หมายเลข 7 นายสมชาย
งามยิ่งยวด สังกัดสำนักส่งเสริมฯ
หมายเลข 8 นายอมร
อารี
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

กรรมการ สายธุรการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 นายธงพล
ศรีสวัสดิ์
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
หมายเลข 2 นายประยุง
รามศิริ
สังกัดคณะวนศาสตร์
หมายเลข 3 นายชาญชัย
ไล้เลิศ
สังกัดสำนักทะเบียนฯ
หมายเลข 4 นายนพดล
ระโยธี
สังกัดสำนักหอสมุด
หมายเลข 5 นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์ สังกัดสถาบันอินทรีฯ
หมายเลข 6 นางพวงพิศ
โฆสิตสมิต
สังกัดคณะประมง
หมายเลข 7 นายมนตรี
พรนภาลัย
สังกัดคณะเกษตร กพส.

ได้ 525 คะแนน
ได้ 220 คะแนน
ได้ 1,357 คะแนน
ได้ 1,163 คะแนน
ได้ 1,262 คะแนน
ได้ 218 คะแนน
ได้ 412 คะแนน

415
523
777
897
637
759
313
246

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ผู้ตรวจสอบกิจการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
ด้านการเงิน/การบัญชี
หมายเลข 1 นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ 1,560 คะแนน
หมายเลข 2 นางพนมศรี
บุญวรรณ
สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ 1,051 คะแนน
หมายเลข 3 ไม่มีผู้สมัคร
						
ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์
หมายเลข 4 นายทรรศนะ
โล่เรียง
สังกัดกองธุรการ กพส.
ได้ 861 คะแนน
หมายเลข 5 ผศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ได้ 1,642 คะแนน
หมายเลข 6 ไม่มีผู้สมัคร							
ด้านบริหารทั่วไป
หมายเลข 7 นายพงศ์ปณต สุภาสัย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ 286 คะแนน
หมายเลข 8 นายธีรศักดิ์
ดีชัย
สังกัดคณะเกษตร
ได้ 995 คะแนน
หมายเลข 9 ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์ สังกัดคณะเกษตร
ได้ 1,414 คะแนน
		 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2550

(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

เรื่อง ผลสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2551 และการรับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี
2551 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 และได้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี
2551 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 นัน้
บัดนี้ ผลการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจำปี 2551 เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ
1. รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
		 2. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
		 3. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
		 4. ผศ.สิทธิชัย
เกษตรเกษม
กรรมการสายธุรการ
1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
		 2. นายนพดล
ระโยธี
		 3. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ด้านการเงิน/การบัญชี
		 นางพรรณวิภา
เอื้อสุนทรวัฒนา
ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์
		 ผศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
ด้านการบริหารทั่วไป
		 ศ.ดร.สมเพียร
เกษมทรัพย์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2550
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
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สรุปผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2551
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2550
สายวิชาการ
รายการ
1. จำนวนผู้มีสิทธิ
2. ผู้มาใช้สิทธิ
   ล่วงหน้า
   12 ธันวาคม 2550
3. ผู้ ไม่ ได้ใช้สิทธิ
ผู้มาใช้สิทธิร้อยละ

วิทยาเขต
บางเขน
2,447
950
215
735
1,497
40.45

วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาเขตฯ
กำแพงแสน ศรีราชา สกลนคร
517
102
105
241
53
22
21
1
220
53
21
276
49
83
46.62
51.96
20.95

หน่วยงาน
รวม
ต่างจังหวัด
48
3,219
36
1,302
4
241
32
1,061
12
1,917
75
40.45

วิทยาเขต
บางเขน
1,875
1,154
104
1,050
721
61.55

วิทยาเขต วิทยาเขต วิทยาเขตฯ
กำแพงแสน ศรีราชา สกลนคร
676
103
28
473
89
18
9
1
464
89
17
203
14
10
69.97
86.41
64.29

หน่วยงาน
รวม
ต่างจังหวัด
211
2,893
204
1,938
2
116
202
1,822
7
955
96.68
66.99

สายธุรการ
รายการ
1. จำนวนผู้มีสิทธิ
2. ผู้มาใช้สิทธิ
   ล่วงหน้า
   12 ธันวาคม 2550
3. ผู้ ไม่ ได้ใช้สิทธิ
ผู้มาใช้สิทธิร้อยละ

สาย
วิชาการ
ธุรการ

สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์
ประจำปี
2549
2550
754
1,302
2,017
1,938

เพิ่ม หรือ
(ลด) ร้อยละ
72.68
(3.92)
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พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจำปี 2551

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2551
ตามที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
กระจายงานด้านการสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ทมี่ ฐี านะการเงินมัน่ คง มีทนุ ดำเนินการเกินกว่า 200 ล้านบาท และ
มีระบบการบริหารงานที่ดี ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจบัญชี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ์ นัน้
ในปี 2550 ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้มมี ติคดั เลือก บจก.เจริญแอนด์คอลลีก กรุป๊ โดยนายเจริญ ศรีแสง  
ผูช้ ำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ รหัส 2-1-13 เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ประจำปี 2550 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงิน 130,000.-บาท (หนึง่ แสนสามหมืน่ บาทถ้วน)
สำหรับปี 2551 มีผสู้ อบบัญชีภาคเอกชนทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี
ประจำปี 2551 มายังสหกรณ์ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการดำเนินการ ในคราววาระการประชุมครัง้ ที่ 25/2550 วันที          ่
15 มกราคม 2551 ได้ตรวจสอบเงื่อนไข ตามข้อกำหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งได้พิจารณาถึงระยะเวลา             
การเข้าปฏิบตั งิ าน การสอบบัญชี จำนวนผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกำหนดการตรวจสอบบัญชีจนสามารถรับรองงบการเงิน
ได้ตรงตามกำหนดเวลา และสามารถประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2552 หรือระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้ว
มีมติเลือกผูส้ อบบัญชี เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2551 คือ บจก.เจริญ แอนด์
คอลลีก กรุป๊ โดย นายเจริญ ศรีแสง ดังข้อมูลต่อไปนี้

ชือ่
บจก. เจริญแอนด์  
คอลลีก กรุป๊
โดย
นายเจริญ ศรีแสง

รหัสผูช้ ำนาญงาน
ตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ฯ

การเข้าปฏิบตั งิ าน
การสอบบัญชี

ผูช้ ว่ ยสอบบัญชี
(คน)

ค่า
ธรรมเนียม

2-1-13

5 ครั้ง/ ปี
- เข้าตรวจระหว่างปี 4 ครัง้
ทุก ๆ 3   เดือน   และ
ประจำปี 1 ครั้ง
- งบการเงินภายใน สัปดาห์
ที่ 2 ของ เดือนมกราคม
2552

3 คน
คุณสมบัติ
เป็นหัวหน้า
สายสอบบัญชี
ตาม
กรมตรวจฯ

130,000.บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………........................................................
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พิจารณากำหนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ประจำปี 2551

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ประจำปี 2551
การกู้ยืมเงินหรือค้ำประกัน ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 30 วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจ
กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน สำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็น และสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนด
ดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์
ยังมิได้ ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีก่อน          
ไปพลาง
ในปี 2550 ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินกู้ยืม จำนวน 2,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงิน               
ที่ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ (หนังสือ กษ. 1107/2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550) เพื่อรองรับ
การดำเนินธุรกรรมตามแผนงานที่วางไว้ และรักษาสภาพคล่องอย่างพอเพียง
สำหรับ ปี 2551 คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 25/2550 เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2551 ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ ใ ห้ น ำเสนอขออนุ มั ติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ก ำหนดวงเงิ น กู้ ยื ม ซึ่ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท มากกว่าปี 2550 เพื่อให้
สามารถบริหารธุรกิจได้ตามแผนงาน และเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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พิจารณาอนุมัติหลักการ
การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
ตามประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

พิจารณาอนุมัติหลักการ การนำเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่ง   
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2550 มีข้อความสำคัญ ดังนี้
ฯลฯ
		 ข้อ 5 หลักทรัพย์ที่สหกรณ์จะนำไปฝากหรือลงทุนได้ ดังนี้
			 (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
			 (2) ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารเป็นผูร้ บั รอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตัว๋ สัญญาใช้เงินทีธ่ นาคาร
เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด
			 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก
			 (4) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซึ่งกองทุนเพื่อ  
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการชำระคืนทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย
			 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออก ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540
			 (6) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ          
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			 (7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กำหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 6 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 5 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของ
สหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้
ฯลฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด มีทุนสำรอง
จำนวน 411,294,428.42 บาท
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด นำเงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 5 (7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก่อน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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จำนวน ทุนเรือนหุน้
ปี พ.ศ. สมาชิ
ก (คน)
2502
195
75,280
2503
297
185,520
2504
375
323,900
2505
403
483,100
2506
453
639,350
2507
484
823,430
2508
522
1,003,410
2509
595
1,259,022
2510
707
1,549,742
2511
791
1,797,512
2512
950
2,138,252
2513 1,059
2,676,369
2514 1,230
3,339,739
2515 1,421
4,213,589
2516 1,582
5,313,889
2517 1,775
6,642,253
2518 1,917
8,254,843
2519 2,037
10,099,913
2520 2,252
12,646,600
2521 2,440
15,510,260
2522 2,683
18,907,640
2523 2,890
22,865,890
2524 3,216
28,235,290
2525 3,522
34,194,920

123,298.79
116,154.18
181,958.92
178,326.10
105,617.76
154,193.74
204,799.26
441,535.17
351,590.89
307,635.06
584,922.21
1,366,231.79
1,958,866.46
2,959,707.78
4,132,901.00
5,638,844.46
13,488,847.28
20,665,675.04
25,752,705.60
32,478,189.81
36,988,265.32
48,457,654.35
63,066,963.44
85,866,112.13

เงินรับฝาก

อนื่
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินให้กแู้ ก่สมาชิก เงินให้สกูหกรณ์
ย้ มื
179,372.50
274,468.50
452,769.00
555,907.00
718,857.00
951,452.00
1,088,899.00
1,736,720.00
1,954,892.50
2,195,302.00
2,848,283.40
3,908,710.00
5,596,543.00
8,936,395.00
11,502,818.00
15,343,580.00
22,958,320.00
29,317,550.00
41,004,784.78
50,523,846.68
61,656,212.84
73,306,018.95
92,093,941.84
4,500,000.00
119,748,333.03
12,000.00
15,000.00
415,000.00
2,019,000.00
2,047,000.00
11,539,000.00

เงินลงทุน
4,717.75
9,498.45
18,867.41
28,671.51
38,709.43
56,377.99
67,664.13
84,517.40
98,742.16
130,499.55
155,986.92
200,202.17
253,489.30
366,013.25
444,574.58
592,554.18
759,729.97
930,941.67
1,138,533.45
1,405,044.53
1,830,208.31
2,136,951.71
2,666,081.28

-

เงินทุนสำรอง

ทุนสะสมตามข้อ สินทรัพย์รวม
บังคับ
208,483.21
234.52
301,674.18
1,438.07
555,014.77
2,838.48
737,768.15
4,500.00
841,081.11
6,500.00 1,114,632.73
8,500.00 1,388,103.04
16,500.00 1,939,810.76
26,700.00 2,226,763.23
55,605.16 2,494,103.22
73,795.52 3,195,552.24
79,113.46 4,665,989.39
89,918.65 6,103,283.21
100,182.23 9,525,916.69
97,682.35 12,124,442.04
88,930.29 15,816,718.34
83,930.29 25,745,220.36
86,134.12 34,883,211.72
148,660.03 43,630,652.00
164,240.87 53,482,317.85
203,956.15 65,627,020.24
312,556.15 80,795,472.35
310,506.15 102,274,613.90
610,956.15 134,424,586.36

ผลการดำเนินงานในรอบ 49 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
9,904.42
20,354.93
37,506.26
53,543.49
61,704.07
91,799.56
110,560.19
148,793.78
195,290.31
222,560.54
254,873.79
337,971.51
437,602.78
634,089.47
450,748.97
1,019,182.20
1,317,290.19
1,712,196.95
2,075,837.85
2,646,774.76
3,481,584.52
2,905,074.80
5,254,274.76
6,719,678.28

กำไรสุทธิ
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จำนวน
ปี พ.ศ. สมาชิ
ก (คน)
2526 3,694
2527 3,774
2528 3,836
2529 3,899
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
2547 5,711
2548 5,793
2549 5,912
2550 6,171

เงินรับฝาก

99,998,742.75
102,157,125.53
116,255,779.69
146,231,363.23
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
6,393,512,157.58
6,989,347,848.53
6,215,854,699.93
8,622,515,399.87

ทุนเรือนหุน้

41,452,100
49,264,940
57,604,560
67,364,300
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
1,898,757,040
2,166,046,900.00
2,398,686,370.00
2,634,984,180.00

อนื่
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินให้กแู้ ก่สมาชิก เงินให้สกูหกรณ์
ย้ มื
140,348,212.01
7,150,000.00
159,614,667.69
150,000.00
171,386,403.08
183,835,662.53 13,175,000.00
198,558,915.17
9,756,000.00
262,783,489.28
8,455,000.00 304,455,384.10
18,699,000.00 367,490,971.13 10,900,000.00
45,675,000.00 437,340,691.01 32,000,000.00
14,188,000.00 644,140,027.46 47,245,000.00
7,937,000.00 765,270,626.37 140,367,000.00
92,000.00 849,283,905.55 434,875,000.00
1,024,280,005.48 608,205,000.00
1,171,055,454.79 1,016,125,000.00
1,345,755,736.04 1,373,430,000.00
1,414,458,637.39 2,126,990,000.00
1,415,485,168.44 2,099,782,560.00
1,507,437,090.51 1,780,315,500.00
7,000,000.00 1,497,206,449.29 1,989,744,500.00
1,566,407,762.96 1,883,939,775.00
1,677,565,743.45 2,283,729,751.80
1,789,567,630.94 2,875,258,751.80
1,957,698,699.10 3,547,243,751.80
638,759,000.00 2,248,990,879.26 3,848,204,751.80
-  
2,510,270,116.79 3,768,892,250.00
7,142,000.00
41,000.00
19,449,000.00
26,249,000.00
51,067,000.00
20,078,000.00
21,756,430.66
13,061,230.54
45,140,000.00
25,215,000.00
169,415,000.00
189,415,000.00
205,388,181.47
509,747,879.76
387,233,671.51
547,233,671.51
1,076,018,671.51
1,831,907,835.89
2,360,416,104.23
2,838,024,360.00
3,092,660,509.50
3,333,299,841.88
3,787,357,749.36
3,319,623,908.55
5,059,577,931.85

เงินลงทุน
3,338,051.28
4,143,121.28
5,508,661.40
6,713,237.31
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
276,152,090.37
318,640,306.95
366,003,921.73
411,294,428.42

เงินทุนสำรอง

ทุนสะสมตามข้อ สินทรัพย์รวม
บังคับ
872,137.43 159,331,992.06
1,283,827.18 173,528,158.10
1,886,049.04 199,502,461.17
2,606,413.36 243,626,494.10
3,489,218.45 276,038,396.02
4,255,766.82 298,277,650.04
5,695,565.34 344,526,317.33
6,511,947.87 407,530,317.76
7,594,684.61 538,380,140.72
7,797,119.55 741,568,340.90
8,409,940.55 1,187,070,301.04
9,343,798.65 1,541,009,386.40
9,872,082.68 1,906,289,115.38
11,560,533.11 2,766,014,161.34
17,462,895.68 3,508,959,453.29
22,820,105.93 4,961,269,975.31
30,718,036.18 5,746,281,583.79
42,240,297.78 6,688,230,942.63
43,009,424.67 7,133,260,353.48
40,982,324.42 7,340,284,421.26
48,712,165.24 8,092,675,043.65
54,827,429.19 8,895,545,307.48
68,693,022.69 9,880,940,186.71
85,690,870.18 10,438,065,297.79
89,948,712.48 12,604,921,842.22
8,050,671.61
10,600,264.84
11,896,052.61
13,277,343.07
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
201,881,234.92
236,805,881.73
253,902,154.02
291,568,877.78

กำไรสุทธิ
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บทความพิเศษ
วิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง
และการเตือนภัยทางการเงินของ สอ.มก.
วันวาน วันนี้ และวันพรุ่งนี้ ของ สอ.มก.
เงินทุนของ สอ.มก. บริหารอย่างไร ?
ระบบบริการสหกรณ์ 24 ชั่วโมง
อีกก้าวหนึ่งของการพัฒนา
มาตรฐานบริการสหกรณ์
หมายเหตุ บทความทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
ไม่ผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
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วิเคราะห์

สถานการณ์ความเสี่ยงและ

การเตือนภัยทางการเงินของ

สอ.มก.

โดย...ศาสตราจารย์พิเศษ อาบ นคะจัด (77)

Of• ความนำ
การศึกษาเพือ่ ประเมินสถานการณ์ความเสีย่ งและการเตือนภัย
ทางการเงินของสหกรณ์ เป็นกุศโลบายที่ต้องทำสม่ำเสมอ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้นำเสนอหลักการวิเคราะห์ 6 ประการ
เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และการเตือนภัยทางการเงินของ
สหกรณ์ ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “CAMELS” ซึ่งประกอบด้วย
		 ความเพียงพอของเงินทุน (Capital Strength)
		 คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality)
		 ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability)
		 การทำกำไร (Earning Efficiency)
		 สภาพคล่อง (Liquidity)
		 ผลกระทบของธุรกิจ (Sensitivity)
อย่างไรก็ดี หลักการวิเคราะห์ 6 ประการนี้ ผู้เสนอชี้แจงว่า
จะใช้วัดค่าได้เหมาะสมมีความหมายเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับชนิดหรือ
ประเภทของการประกอบการ เช่น ด้านการเงิน, ด้านอุตสาหกรรม,
ด้านการค้า, ด้านผู้แทนจำหน่าย, ด้านการเกษตร และด้านการให้บริการ
Of• ข้อมูลที่ ใช้ ในการศึกษา
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเชิงประจักษ์ (Empirical data) ทั้งหมด
จากรายงานกิจการประจำปี 2542 – 2549 (8 ปี) ของ สอ.มก. ด้วยวิธี
การรวบรวม การแจกแจง การวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล แล้วจึง
สรุปผลและเสนอแนะ
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Of• ผลการศึกษา (ดูตารางที่ 1 และที่ 2 ประกอบคำอธิบาย)
1. ความเพียงพอของเงินทุน
ผลการศึกษาพบว่า ทุนดำเนินงาน (Financial Capital) ของ สอ.มก. มีมาก เพิ่มขึ้นตลอด             
คาบเวลาที่ศึกษา สัดส่วนของทุนของสหกรณ์เองเพิ่มขึ้นขณะที่เงินรับฝากมีสัดส่วนลดลง เงินรับฝากปี 2549
6,215.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2548 6,989.35 ล้านบาท เป็นเงิน 459.40 ล้านบาท (ดูตารางที่ 1) แต่              
ฝ่ายบริหารจัดการได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตั้งแต่ต้นปี 2550 นำเงินมาให้บริการสินเชื่อแก่สหกรณ์อื่นที่เป็นลูกค้า
ประจำ และ สอ.มก. ได้ชำระคืนเงินตามตั๋วสัญญาหมดแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2550 (ข่าว สอ.มก.                
เดือนพฤศจิกายน 2550)
		 ในด้ า นสภาพคล่ อ งในระบบสหกรณ์ นั้ น จะไม่ ตั ด สิ น ว่ า สหกรณ์ ใ ดมี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นมากกว่ า
ทรัพย์สินหมุนเวียน สหกรณ์นั้นๆ มีข้อด้อยในด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้เพราะสหกรณ์ที่มีเงินรับฝากมากย่อมมี               
หนี้สินมากเป็นธรรมดา
		 เป็นที่น่าสังเกตว่า สมาชิก สอ.มก. ผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษและประเภทฝากประจำ           
มีแนวโน้มที่จะฝากเป็นเวลายาวนาน ประหนึ่งจะให้เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
		 อย่างไรก็ตาม ไม่ควรให้เงินรับฝากกระจุกตัวเป็นกลุ่มใหญ่ ไม่กี่ราย ถ้ามีควรให้กระจายเวลา           
การถอนให้กระจายไปหลายเดือนหรือหลายปี โดยให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นบ้าง
2. คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality)
สินทรัพย์ประกอบด้วยหนี้สิน และทุนของสหกรณ์
		 ในปี 2542 สินทรัพย์ของ สอ.มก. เป็นเงิน 5,746.28 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้สินร้อยละ
79.77 และเป็นทุนของสหกรณ์เองร้อยละ 20.23
		 ส่วนในปี 2549 สินทรัพย์ของ สอ.มก. เป็นเงิน 10,438.06 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้สินร้อยละ
70.20 และเป็นทุนของสหกรณ์เองร้อยละ 29.80
		 หนี้สินของ สอ.มก. เป็นหนี้สินเงินรับฝากเกือบทั้งสิ้น ซึ่งไม่ถือว่าเป็นข้อด้อยที่น่าวิตกในด้าน           
สภาพคล่อง อนึ่ง ได้ทราบว่า ได้มีกฎกระทรวงตามมาตรา 48 ของ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้ทุกสหกรณ์
ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไว้ร้อยละ 1 ของเงินรับฝาก ดังนั้น สอ.มก. ย่อมมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงไว้
แล้วไม่น้อยกว่า 62.16 ล้านบาท (ดูจำนวนเงินรับฝาก ปี 49 ในตารางที่ 1)
		 สรุปได้ว่าสินทรัพย์ของ สอ.มก. มีคุณ ภาพและอัตราส่วนทุนของสหกรณ์เองเพิ่มขึ้น ขณะที่
อัตราส่วนหนี้สินเงินรับฝากลดลง
3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (Management Ability)
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาพบว่า ความสามารถในการบริหารจัดการ สอ.มก. มีศักยภาพ ประสิทธิผล
และมีความโปร่งใส สินทรัพย์ ทุนดำเนินงาน และกำไร เพิ่มขึ้น รายจ่ายค่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นขณะที่รายจ่าย
ดำเนินงานมีแนวโน้มลดลงในคาบเวลา 4 ปีหลัง (ดูตารางที่ 1 และที่ 2 )
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ตารางที่ 1 สินทรัพย์ ทุนดำเนินงาน รายได้ รายจ่าย และกำไร ของ สอ.มก. ปี 2542 - 2549 (8 ปี)
ปี

ทุนดำเนินงาน (ล้านบาท)
สินทรัพย์
รายจ่าย
กำไรสุทธิ
ทุนเรือน ทุน ทุนสะสม กำไรสุทธิ เงินรับ รวมทุน
รายได้
(ล้านบาท)
หุ้น สำรอง อื่นๆ ประจำปี ฝาก ดำเนินงาน
ดอกเบี้ย ดำเนินงาน ประจำปี

2542

5,746.28 878.30

97.44

30.72 156.10 4,529.08 5,691.64 458.34 260.52

41.72 156.10

2543

6,688.23 1,144.55 124.29

42.24 127.49 5,117.11 6,555.68 369.99 200.06

42.44 127.44

2544

7,133.26 1,274.40 145.05

43.01 151.49 5,468.35 7,082.30 400.94 187.00

62.45 151.49

2545

7,340.28 1,413.85 172.30

41.00 185.03 5,481.85 7,294.03 387.76 157.01

45.72 185.03

2546

8,092.67 1,645.48 224.26

48.71   185.34 5,825.24 7,929.03 366.21 146.69

34.21 185.34

2547

8,895.54 1,898.76 276.15

54.83 201.88 6,393.51 8,825.13 409.24 155.60

51.76 201.88

2548

9,880.84 2,166.05 318.64

68.69 236.80 6,989.35 9,779.53 449.51 171.99

40.78 236.80

2549 10,438.06 2,398.69 366.00 85.69 253.90 6,215.85 9,320.13 569.50 273.52
ที่มา : (1) ตัวเลขดิบจากรายงานกิจการประจำปี 2542-2549 ของ สอ.มก.
(2) จัดรูปตารางใหม่และจัดรูปรายการใหม่ โดย อาบ นคะจัด

43.32 253.90

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสามารถทำกำไรของ สอ.มก. ระหว่างปี 2542-2549 (8 ปี)
ปี

อัตราเติบโต อัตราเติบโต อัตรา อัตรากำไร อัตราค่าใช้จ่าย
กำไร
เงิ
น
รั
บ
ฝาก
ทุ
น
เรื
อ
นหุ
น
้
น ของทุน เติบโตของ
กำไร สมาชิก ต่อสมาชิก ต่อสมาชิก 
 ต่อสมาชิก ของทุ
สำรอง สะสมอืน่ กำไรสุทธิ สุทธิต่อ ดำเนินงาน
(ล้านบาท) (คน) (บาท)
ต่อกำไร 
รายได้
(บาท)
(บาท)
%
%
เลขดัชนี

2542

156.10

5,329

29,292

849,897

164,815

100.00

100.00

100.00

34.06

26.73

2543

127.49

5,369

23,745

953,084

213,129

127.00

91.00

82.00

34.46

33.29

2544

151.49

5,425

27,924 1,007,991

234,912

149.00

114.00

97.00

37.78

41.23

2545

185.03

5,488

33,715

998,879

257,626

177.00

132.00

118.00

47.72

24.70

2546

185.34

5,607

33,055 1,038,923

293,469

230.00

141.00

119.00

50.60

18.47

2547

201.88

5,711

35,349 1,119,508

332,474

283.00

147.00

129.00

49.33

25.64

2548

236.80

5,793

40,877 1,206,516

373,908

327.00

144.00

152.00

52.68

17.22

2549

253.90

5,912

42,946 1,051,395

405,732

376.00

185.00

163.00

44.58

17.06

ที่มา : (1) ตัวเลขดิบจาก สอ.มก. : รายงานกิจการประจำปี 2542-2549
(2) จัดตารางตัวเลขใหม่ ตัวเลขคำนวณ และการแจกแจงตัวเลขเป็นรายการต่างๆ ทำโดย อาบ นคะจัด		
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อย่างไรก็ดี คณะกรรมการดำเนินการควรต้องพิจารณาหาทางเลือกต่างๆ ให้มากขึ้น เพราะ              
ทุนดำเนินงานทั้งเป็นของสหกรณ์เอง และเป็นเงินรับฝากเพิ่มมากขึ้น
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 สอ.มก. ลงทุนให้บริการสมาชิกกู้เพียง 2,450 ล้านบาท หรือร้อยละ
23.00 ส่วนอีก 8,129 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.00 ให้สหกรณ์อื่นกู้ และลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ (จากข่าว สอ.มก. เดือนพฤศจิกายน 2550)
		 เวลานี้ สอ.มก. ให้สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์เท่านั้นกู้ ควรที่จะศึกษาแนวทางให้สหกรณ์ประเภท
การเกษตร หรือประเภทบริการ และประเภทอื่นที่มีศักยภาพกู้บ้าง
		 อนึ่ง ควรพิจารณาแนวทางพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น หมู่บ้านเกษตรศาสตร์นิเวศน์ อาคารชุด
เกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตต่างๆ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานราชการต่างๆ ใน
เกษตรกลางบางเขนที่มีสาขางานอยู่ใกล้วิทยาเขตต่างๆ ของ มก.
4. การทำกำไร (Earning Sufficiency)
การศึกษาพบว่า ตลอดคาบเวลาที่ศึกษาดัชนีอัตราความเติบโตของกำไรสุทธิประจำปีเพิ่มขึ้น                
ติดต่อกัน เว้นปี 2543 รายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่รายจ่ายมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะคือดอกเบี้ยจ่าย
เนื่องจากทุนดำเนินงานส่วนที่เป็นของ สอ.มก. เพิ่มขึ้นและไม่คิดดอกเบี้ยจ่าย
		 อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า กำไรต่อสมาชิกต่อปีในปี 2549 เพิ่มขึ้นจากปี 2542 ร้อยละ 47.00 ใน
ขณะที่จำนวนสมาชิกในปี 2549 เพิ่มขึ้นจากปี 2542 583 คน หรือเพียงร้อยละ 11.00 หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
เดือน 6 คน ในคาบ 96 เดือน (ดูตารางที่ 2)
		 อย่างไรก็ดี ประมาณร้อยละ 75.00 ของกำไรได้มาจากการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น และจาก              
การลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้เพราะ สอ.มก. มีสภาพคล่องส่วนเกินจากการลงทุนภายใน
จึงจำต้องนำเงินทุนดำเนินงานที่เหลือไปลงทุนภายนอกดังกล่าวแล้วในหัวข้ออื่น
5. สภาพคล่อง (Liquidity)
หากถือว่าในระบบสหกรณ์ สหกรณ์ใดมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าทรัพย์สินหมุนเวียน เนื่องจากมี
เงินรับฝาก ซึ่งถือว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนมาก ไม่ให้ถือว่า สหกรณ์นั้นมีข้อด้อยที่น่าวิตกในด้านสภาพคล่อง ตามนี้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เคยวินิจฉันแล้ว สอ.มก. จึงมีสภาพคล่องที่ดี ในคาบเวลาที่ศึกษา ส่วนการจะบริหาร
จัดการสภาพคล่องส่วนเกินอย่างไร ได้กล่าวแล้วในหัวข้ออื่น
6. ผลกระทบของธุรกิจ (Sensitirity)
ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นกลุ่มทำงาน                    
6 กลุ่ ม คื อ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการเงิ น กู้ คณะกรรมการการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์                 
คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการพัฒนาและแผนงาน และคณะกรรมการกิจการพิเศษ
		 คณะกรรมการบริหารการเงิน มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลเรื่องความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย        
เงินรับฝากและเงินให้กู้ รวมทั้งกำกับดูแลการลงทุนในตราสารต่างๆ ทั้งที่ ไม่ซื้อขายในตลาด และตราสารที่                  
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนคณะกรรมการเงินกู้ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลเงินกู้และลูกค้า ทั้งที่เป็นสมาชิก
และสหกรณ์อื่น
		 สอ.มก. จึงสามารถหลีกเลี่ยงและหรือลดผลกระทบของธุรกิจการเงินตลอดคาบเวลาที่ศึกษา
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Of• สรุป
เมื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และการเตือนภัยทางการเงินของ สอ.มก. โดยใช้หลักการวิเคราะห์
6 ประการ (CAMELS) แล้ว พบว่า ตลอดคาบเวลาที่ศึกษา 8 ปี (2542-2549) สอ.มก. มีศักยสมบัติ              
ผ่านการวัดค่าได้ในด้านความเสี่ยง แต่ในสิ่งเตือนภัยหรือปัญหาที่จะต้องพิจารณาหาทางแก้ ไขต่อไป โดยสรุปคือ
(1) สัดส่วนของทุนดำเนินงานเป็นเงินรับฝากมาก
(2) ทุนดำเนินงานจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะ สอ.มก. มีระบบการออมทรัพย์ของสมาชิกและ             
ของสหกรณ์รวมทั้งในรูปหุ้น ทุนสำรอง ทุนสะสมอื่นๆ กำไรสุทธิประจำปี และเงินรับฝาก
จากสมาชิก
(3) จำนวนสมาชิกถึงจุดอิ่มตัว เพราะบุคลากรของ มก. ก็ถึงจุดอิ่มตัวด้วย
(4) การลงทุนในตลาดภายในน้อยมาก แต่การลงทุนในตลาดภายนอกมาก และ
(5) คณะกรรมการดำเนินการไม่ ได้ศึกษาหรือให้ทุนศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการลงทุนภายใน    
เป็นกิจจะลักษณะในเรื่องที่เห็นว่ามีลู่ทางที่ดีในรูป R&D
Of• เสนอแนะ
สมาชิกและกรรมการ สอ.มก. ควรพิจารณาหาทางแก้ ไขสิ่งเตือนภัยหรือปัญหาที่จะต้องพิจารณาแก้ ไข
ที่ผู้วิจัยได้ระบุไว้ในข้อสรุปข้างต้น

อภินันทนาการจาก

บริษัท มาสเตอร์ แอสเซท ซีเคียวร์ ซิสเต็ม จำกัด

เลขที่ 55/1 ซ.พหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-964-0361-2, 02-964-0828-9
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วั
น
พรุ
ง
่
นี
้
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันวาน วันนี้ และ

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา (6390)
เอกสารฉบั บ นี้ เ ขี ย นขึ้ น เพื่ อ ทบทวนความเป็ น มาและ
สถานการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สอ.มก.) รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินงานใน
อนาคต เพื่อให้บรรลุเจตนารมย์ดังกล่าว ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน
คือ “วันวาน : อดีตที่ยากลำบาก” “วันนี้ : ปัจจุบันที่น่าชื่นชม” และ
“วันพรุ่งนี้ : อนาคตที่ท้าทาย”
Of• วันวาน : อดีตที่ยากลำบาก
กระแสความคิดเรือ่ งการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ขนึ้ ในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เริ่มมาตั้งแต่ประมาณ ปี 2500 อย่างไรก็ดีคณะผู้ริเริ่ม     
ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในการทำความเข้าใจกับมหาวิทยาลัย ในที่สุด
มหาวิทยาลัยก็ยอมรับและอนุญาตให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์           
ในมหาวิทยาลัยได้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่              
6 มกราคม 2502 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 110 คน ไม่มีเงินทุนของ
สหกรณ์ เ องเลย ต้ อ งอาศั ย เงิ น ฝากจากสมาชิ ก โดยเฉพาะจาก             
ท่านอธิการบดี (ศ.อินทรีย์ จันทรสถิตย์) ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ
สหกรณ์ และเงินกู้จากภายนอกมาเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม โดยสิ้นปีทาง
บัญชี พ.ศ. 2502 สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 195 คน มีทุนเรือนหุ้น
75,280 บาท เงินรับฝาก 123,298.79 บาท สามารถ จ่ายเงินกู้ให้แก่
สมาชิกได้เพียง 179,372.50 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของ
สมาชิก การดำเนินงานในระยะแรกจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก    
และบางครั้งสมาชิกต้องเขาคิวกันกู้ ไม่ใช่ยื่นกู้แล้ว จะสามารถได้รับ                
เงินกู้เลยเหมือนปัจ จุ บัน ยิ่งกว่านั้นในระยะเริ่มต้นนี้ สอ.มก. ยังมี              
รายได้น้อยไม่สามารถจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก และให้ความช่วยเหลือ
แก่สังคมภายนอกได้เลย จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้สมาชิกบางส่วน
มองไม่ออกว่าสหกรณ์จะพัฒนาใหญ่โตขึ้นในอนาคตได้อย่างไร...
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Of• วันนี้ : ปัจจุบันที่น่าชื่นชม  
จากวันวาน ถึง วันนี้ สอ.มก. มีการพัฒนา และขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกๆ มิติ ณ สิ้นปี 2550
สอ.มก. มีสมาชิกมากกว่า 6,000 คน มีสินทรัพย์รวมประมาณ 12,600 ล้านบาท (มากเป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ) ประกอบด้วยทุนของสหกรณ์เอง (ทุนเรือนหุน้ ทุนสำรอง และ ทุนอืน่ ๆ) ประมาณ 3,500 ล้าน เงินรับฝาก
8,600 ล้าน และ หนี้สินอื่นๆ ประมาณ 500 ล้าน หากตีความว่าเงินฝากจากสมาชิกถือเป็นแหล่งเงินที่มาจาก
ภายในของสหกรณ์เองจะเห็นว่าสินทรัพย์เกือบทั้งหมดมีแหล่งที่มาจากภายในของสหกรณ์เอง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
สอ.มก. เป็นสหกรณ์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงสูงมาก
ในปี 2549 สอ.มก. มีสินทรัพย์ 10,438 ล้าน ถูกนำไปจัดบริการเงินกู้แก่สมาชิกที่เดือดร้อน จำนวน
2,619.1 ล้าน (รวมเงินที่ใช้ในการจัดหาอาคารและอุปกรณ์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 380.6 ล้านด้วย)
ให้ สอ. อื่นกู้ตามหลักการของการร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างสหกรณ์ ไปจำนวน 3,848.2 ล้าน ที่เหลืออีก
ประมาณ 4,000 ล้าน ถูกนำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารต่างๆ ที่กฎหมายอนุญาต และฝากไว้กับ
สถาบันการเงินต่างๆ
นอกจากกิจกรรมด้านการเงินดังกล่าวแล้ว สอ.มก. ยังได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก และช่วยเหลือสังคม
อย่างต่อเนื่อง สวัสดิการที่จัดให้แก่สมาชิกนั้นเป็นแบบครบวงจรชีวิต คือ ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่นถึงวันเกิด                   
วันแต่งงาน จะมีเงินสวัสดิการให้ เจ็บป่วย สอ.มก. ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วนให้ ต้องการศึกษาต่อ
สอ.มก. ให้ทุนการศึกษาบางส่วน เกษียณอายุมีเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับเงินบำเหน็จบำนาญให้ และเมื่อเสียชีวิต
สอ.มก. ยังจ่ายเงินช่วยเหลืองานศพด้วย นอกเหนือจากการจัดสวัสดิการแก่ตัวสมาชิกโดยตรงสหกรณ์ยังได้จัด
สวัสดิการแก่ครอบครัวสมาชิกด้วย เช่นการให้ทุนการศึกษาบุตร การช่วยเหลือครอบครัวกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม
รวมถึงช่วยเหลือกรณีที่คนในครอบครัวถึงแก่กรรม ในรอบปี 2549 สอ.มก. จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกไป
ประมาณ 20 ล้านบาท
นอกจากให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกและครอบครัวแล้ว สอ.มก. ยังให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและ
สังคม ตามหลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน ด้วย โดยในปี 2549 ได้ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และกิจกรรมของสังคมภายนอกอีกปีละประมาณ 4 ถึง 5 ล้าน นอกจากให้ความช่วยเหลือในรูปของตัวเงินแล้ว
สอ.มก. ยังให้ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่สมาชิก และบุคคลอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะบุคลากรของ สอ. อื่นๆ
และเพื่ อ ให้ ก ารทำงานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอ.มก. ได้ น ำเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ                
การสื่อสาร และการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เข้ามาปรับใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง โดยในปี 2544 เมื่อมีการตกลง
ร่วมมือกันระหว่าง สอ.มก. กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ สอ.มก. และ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เข้ า ด้ ว ยกั น มี ก ารพั ฒ นาบั ต รสมาชิ ก อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง บั ต รสมาชิ ก และ                
บัตรเอทีเอ็มไปพร้อมๆ กัน บัตรดังกล่าวสามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับ สอ.มก. ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ได้โดยตรง ในระบบ Real Time On Line และ ถือว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศ
ไทยที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายออนไลน์กับธนาคารพาณิชย์ ได้สำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นในอนาคต สอ.มก. มีแผนที่จะ
พัฒนาไปสู่การเป็น “สหกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หรือ e-Coop ด้วย
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เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกำไร (เงินส่วนเกิน) ก็พบว่า สอ.มก. สามารถบริหารงาน       
มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2547 มีกำไรสุทธิ 201.88 ล้านบาท เพิ่มเป็น 237 และ 254 ล้านบาท
ในปี 2548 และ 2549 และคาดการณ์ว่าในปี 2550 นี้ สอ.มก. จะมีกำไรประมาณ 290 ล้านบาท สำหรับ                    
ปี 2549 กำไรหรือเงินส่วนเกินเหล่านี้ถูกจัดสรรคืนแก่สมาชิกในรูปของเงินเฉลี่ยคืน และเงินปันผลไปประมาณ
175 ล้านบาท (เกือบร้อยละ 70) ที่เหลือประมาณร้อยละ 9 และ 20 ถูกจัดสรรไปเป็นทุนจัดสวัสดิการสมาชิก
และทุนสำรอง เพื่ออนาคตขององค์กรตามลำดับ จากข้อมูลที่กล่าวถึงผมคิดว่าจากวันวานถึงวันนี้ สอ.มก.                    
มีความเจริญก้าวหน้าไกลกว่าที่หลายๆ คนในสังคมนี้คาดการณ์ ไว้
Of• วันพรุ่งนี้: อนาคตที่ท้าทาย
แม้จะมีระดับการพัฒนาที่น่าพอใจ แต่เมื่อมาพิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
และสังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดคำถามว่า สอ.มก.จะพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งเป็น
เรื่องที่ท้าทายการบริหาร สอ.มก. ในอนาคต สำหรับตัวผมเองคิดว่าคำถามง่ายๆ ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา
สอ.มก. อย่างต่อเนื่องก็คือ “อะไรบ้างที่ควรทำแต่ยังไม่ ได้ทำ” “อะไรบ้างที่ ไม่ควรทำแต่ทำไปแล้ว” และ            
“อะไรบ้างที่ทำแล้ว และควรทำต่อไป” เมื่อคิดวิเคราะห์และตอบคำถามแล้ว สิ่งสำคัญต่อไปก็คือ สอ.มก.
ต้องเปิดใจกว้างยอมรับความเป็นจริง และปรับปรุงแก้ ไขในสิ่งที่บกพร่อง พร้อมๆ ไปกับการประเมินผลการแก้ ไข
และ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาแก่ สอ.มก.
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนต่อไป นั่นเอง
ก่อนจากกันตรงนี้ ผมใคร่ขอย้ำว่าความก้าวหน้าของ สอ.มก. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นผลที่เกิดจาก
ความทุ่มเทของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านตั้งแต่อดีต ผมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ
สอ.มก. ใคร่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้ สอ.มก. มีความเจริญก้าวหน้าในวันนี้ ส่วนอนาคต                 
ผมมั่นใจว่าแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอ.มก. ก็จะยังเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  

สนับสนุนโดย

คุณนัฏฐวุฒิ วิเศษสินธุ์
หน่วยนำทอง 374
บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
โทร. 081-342-1801
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เงินทุนของ

สอ.มก. บริหารอย่างไร ?
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (สอ.มก.)
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก (ตามเกณฑ์การจัดขนาดของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) แม้ว่าสหกรณ์จะมีสมาชิก เพียง 6,171 คน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) ซึง่ เป็นจำนวนที่ ไม่มากนักเมือ่ เปรียบเทียบ
กั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ นขนาดเดี ย วกั น แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาจากทุ น
ดำเนินงานของสหกรณ์ พบว่ามีจำนวนมากถึง 12,604,921,842.22 บาท
จำนวนเงินทุนทีม่ ากระดับนี้ จำเป็นต้องได้รบั การบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
เพื่อสามารถสร้างความมั่นใจแก่สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ ได้ว่า           
เงินออมที่มีอยู่ในสหกรณ์ จะอยู่อย่างปลอดภัยและได้รับผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม
ทุ น ดำเนิ น งานของสหกรณ์ ม าจาก 2 ส่ ว น คื อ หนี้ สิ น และ          
ส่วนของเจ้าของ (อาจเรียกว่าทุน) โดยเงินรับฝากจากสมาชิก (จัดเป็น
ส่วนหนี้สินของสหกรณ์) มีสัดส่วนสูงสุด คือร้อยละ 68.41 รองลงมา
เป็นทุนเรือนหุ้นซึ่งเป็นเงินออมระยะยาวของสมาชิก ร้อยละ 20.90
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10.69 เป็นหนี้สินและทุนรายการอื่นๆ ที่มีสัดส่วน
แต่ละรายการเพียงเล็กน้อย จากทุนดำเนินงานกว่าหนึ่งหมื่นสองพัน
ล้านบาท สหกรณ์ ได้นำไปฝากและลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ โดยมียอด          
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 55 ล้านบาท	 ร้อยละ 0.44
เงินฝากสหกรณ์อื่น	 	
440 ล้านบาท	 ร้อยละ 3.49
เงินลงทุนต่างๆ		
5,059 ล้านบาท	 ร้อยละ 40.14
ให้สมาชิกกู้		
2,510 ล้านบาท	 ร้อยละ 19.92
ให้สหกรณ์อื่นกู้		
3,769 ล้านบาท	 ร้อยละ 29.90
โครงการลงทุนพิเศษ มก.	 509 ล้านบาท	 ร้อยละ 4.04
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารฯ	 125 ล้านบาท	 ร้อยละ 0.99
สินทรัพย์อื่นๆ	 	
137 ล้านบาท	 ร้อยละ 1.08
รวม
12,605 ล้านบาท ร้อยละ 100.00
การนำเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์ ไปฝากและลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ดังกล่าว มีจุดมุ่งหมาย           
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่สหกรณ์และสหกรณ์นำไปจัดสรรให้สมาชิกทั้งในรูปเป็นรายคน เช่น เงินปันผลตามหุ้น
และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนปริมาณธุรกิจที่สมาชิกทำกับสหกรณ์ (ตามจำนวนดอกเบี้ยจ่าย) รวมทั้งจัดสรรให้สมาชิก
ในรูปส่วนรวมทั้งสหกรณ์ เช่น เงินสำรอง เงินสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ (ส่วนใหญ่จัดเป็นสวัสดิการ
ให้สมาชิก) แต่การฝากและลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ดังนั้น การเลือกที่จะนำเงินทุนของสหกรณ์ ไปฝากและ
ลงทุนในสินทรัพย์ใด จำนวนเท่าใดนั้น โดยหลักการบริหารการเงินจะต้องคำนึงถึงสภาพคล่อง ผลตอบแทนที่จะ
ได้รับ และความเสี่ยงจากการฝากและลงทุนควบคู่กันเสมอ สำหรับสหกรณ์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทน
กับความเสี่ยงแล้ว จะให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่มีระดับต่ำสุดเป็นลำดับแรก เพราะสหกรณ์ตระหนักอยู่เสมอ
ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ในสหกรณ์เป็นของสมาชิกที่เก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ เมื่อใดที่สมาชิกประสงค์จะถอน
เงินค่าหุ้นและเงินฝากคืน สหกรณ์ต้องสามารถจ่ายคืนได้เต็มจำนวนทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย (เพราะสหกรณ์เป็น
องค์กรธุรกิจไม่ใช่องค์กรการกุศล)
การเลือกชนิดและสัดส่วนสินทรัพย์ทสี่ หกรณ์จะนำเงินไปฝากและลงทุน ทัง้ ในรูปเงินฝาก เงินให้สมาชิกกู้
และเงินลงทุนอื่นๆ นอกจากต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง รอบครอบแล้วยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด ยิ่งไปกว่านั้นการฝากและลงทุนของสหกรณ์ยังต้องอยู่ภายในกรอบ             
ที่กฎหมายสหกรณ์ (พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542) กำหนดไว้ ในมาตรา 62 โดยมาตรานี้กำหนดว่า
สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(2) ฝากในธนาคาร หรือในสถาบันการเงินทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(6) ซือ้ หุน้ ของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กจิ การสหกรณ์
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กำหนด
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ในกรณีของการลงทุนตามมาตรา 62 (7) นั้น คพช.ได้ออกประกาศ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดประเภทและเงื่อนไข
ของหลักทรัพย์ที่สหกรณ์อาจนำเงินไปฝากหรือลงทุนไว้ด้วย
อย่างไรก็ตาม การฝากและลงทุนของสหกรณ์ มีทั้งส่วนที่สหกรณ์ดำเนินการเอง และส่วนที่มอบให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ดำเนินการให้ เนื่องจากเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีจำนวนมาก             
ถึงหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทเศษนั้น แม้ว่าจะให้สมาชิกกู้ยืมไปตามระเบียบของสหกรณ์แล้วกว่าสองพันล้านบาท
แต่ยังมีเงินทุนเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งหากไม่ ได้รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม นอกจากอาจทำให้ ได้รับ              
ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าแล้ว ยังอาจเกิดความเสี่ยงที่สูงเกินไปได้ สหกรณ์จึงกระจายเงินทุนส่วนหนึ่งประมาณ
1,000 ล้านบาทมอบให้ บลจ. 5 แห่ง เป็นผู้บริหารจัดการแทนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล เนื่องจากเห็นว่า
บลจ.เหล่านั้นมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการบริหารเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีข้อมูล ข่าวสาร และมี              
ผู้ติดตามดูแลการลงทุนได้ใกล้ชิดกว่าสหกรณ์ การลงทุนในลักษณะนี้สหกรณ์ยังมีสิทธิที่จะเข้าไปดูแลการลงทุน          
ได้เช่นเดียวกับการลงทุนเอง ซึ่งในปี 2550 ที่ผ่านมา การลงทุนที่ให้ บลจ. ดำเนินการสามารถสร้างผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 6 ต่อปี
การนำเงินทุนของสหกรณ์ ไปฝากและลงทุนในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม                
จะประสบกับความยุ่งยากอันเกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง เช่น นโยบาย
ของภาครัฐ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น การตัดสินใจเพื่อฝากและลงทุนของ
สหกรณ์ จึงต้องกระทำด้วยความรอบครอบโดยอาศัยทั้งทฤษฎีและหลักการทางวิชาการ รวมทั้งข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันช่วยในการบริหารมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นการลงทุนของสหกรณ์ อาจต้องคำนึงถึง              
ความเสี่ยงมากขึ้น นั่นหมายความว่าการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ ไม่อาจหวังผลตอบแทนจากการลงทุนใน             
อัตราสูงเสมอไป ดังนั้น หากผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารเงินทุนและสมาชิกในฐานะเจ้าของเงิน ได้เข้าใจ           
เหตุและผลของการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ดังกล่าวอย่างถูกต้อง ตรงกันแล้ว เชื่อว่าการทำงานร่วมกัน              
ของบุคคลทุกฝ่ายในสหกรณ์รวมทั้งสมาชิกจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของการจัดตั้งสหกรณ์ร่วมกัน

เอส.พี. โปรดักส์

S.P. PRODUCT

จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม บริการเครื่องปรับอากาศ
61/71 หมูท่ ี่ 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2373-1669 โทรสาร 0-2729-3837
มือถือ 081-931-0351
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ระบบบริการสหกรณ์ 24 ชัว่ โมง

อีกก้าวหนึง่ ของการพัฒนามาตรฐานบริการสหกรณ์
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ ไกร
เป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบันว่าสถาบันการเงินต่างๆ ได้พัฒนา             
รูปแบบบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำ
ทางเทคโนโลยี่ ในการให้บริการ เห็นได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย
ต่ า งเร่ ง กระจายพื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารให้ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น สาขาย่ อ ยหรื อ         
หน่ ว ยบริ ก ารโดยแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะประกอบด้ ว ยการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ใ น           
การอำนวยความสะดวกทางการเงิน ซึ่งรูปแบบนี้การบริการของสถาบัน
การเงิ น ได้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ม าช่ ว ยอำนวยการบริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม         
ความสะดวกรวดเร็วและลดข้อจำกัดในเรื่องเวลาในการให้บริการ อีกทั้ง
ยังสามารถลดต้นทุนต่อรายการในการบริการในระยะยาว
การพัฒนาระบบบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำกัด (สอ.มก.) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย             
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการของสหกรณ์ตามโครงการสหกรณ์
อิเล็กทรอนิก ส์ ห รื อ อี โ คออปมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งนั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม โครงการ          
ระยะที่ 1 ในปี 2545 เริ่มดำเนินโครงการพัฒนามาจนกระทั่งปัจจุบัน
สหกรณ์ ได้พัฒนาสำเร็จ แล้วหลายระบบ ได้แก่   การพัฒนาระบบ          
เอทีเอ็มอินเตอร์เฟส และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
การปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลให้ ได้มาตรฐาน ได้
ดำเนิ น การสำเร็ จ เรี ย บร้ อ ยสามารถเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยออนไลน์ กั บ
ธนาคารไทยพาณิชย์ และสามารถเปิดให้บริการถอนเงินแบบออนไลน์
กับบัญชีเงินฝากซึ่งสมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ ได้ การดำเนินการเชื่อมโยง
การให้ บ ริ ก ารบั ต รสมาชิ ก สหกรณ์ แ ละเอที เ อ็ ม ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
เอทีเอ็มแบบออนไลน์ สหกรณ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานระบบ
ความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ตามข้อเสนอแนะของ
ธนาคาร สหกรณ์ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานของระบบสำรองไฟฟ้า
สำหรับเครือข่ายซึ่งปัจจุบันสามารถสำรอง 120 นาที การสำรองระบบ
สัญญาณเครือข่าย การปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย การติดตั้ง
ระบบไฟล์วอลล์ (Firewall) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบข้อมูล  
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ซึง่ ในปี 2550 ทีผ่ า่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ก. ได้พฒ
ั นาระบบงานตามโครงการอีโคออประยะที่ 3-1 :
ซึ่งได้พัฒนา ตามโครงการย่อยที่เรียกว่า ”ระบบบริการสหกรณ์ 24 ชั่วโมง” ซึ่งเป็นระบบบริการตนเองของ
สหกรณ์  ซึ่งในระบบนี้สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนการพัฒนาย่อย  ดังนี้
ก)  ระยะแรกดำเนินการจัดสร้างตูบ้ ริการสหกรณ์ 24 ชัว่ โมงทีส่ ำนักงานวิทยาเขตบางเขน เมือ่ ดำเนินการ
ติดตั้งระบบและซอฟต์แวร์เรียบร้อยจะทำการทดสอบระบบงานนำร่อง 2 เดือน
ข)   ระยะที่สองดำเนินการจัดสร้างตู้บริการสหกรณ์ 24ชั่วโมงเพิ่มอีก 3พื้นที่ ได้แก่ วิทยาเขตฯ
กำแพงแสน วิทยาเขตฯ ศรีราชา และวิทยาเขตฯ สกลนคร
ค)   ระบบที่สามการเพิ่มจุดบริการเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นที่เห็นว่าเหมาะสมและมีสมาชิกสมาชิกหนาแน่น
เพียงพอ
Of• มีอะไรบ้างในระบบบริการสหกรณ์ 24 ชั่วโมง
1. การถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มหรือการรับจ่ายเงินผ่านระบบเครือข่ายเอทีเอ็ม ซึ่งสมาชิกสหกรณ์
สามารถใช้บัตรสมาชิกเอทีเอ็ม ถอนเงินและทำรายการผ่านเอทีเอ็มซึ่งสามารถทำได้ทั้งส่วนที่เป็นบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารไทยพาณิชย์ และส่วนที่เป็นบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ก.
2. การปรับสมุดเงินฝาก (สมุดคู่ฝาก) หรือระบบอัพเดตสมุดคู่ฝากแบบบริการตนเอง (Autometic
Passbook Update Machine)  ซึ่งประกอบด้วย
1) การปรับสมุดเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝาก
สอดที่เครื่องปรับสมุดช่องสีม่วง
2) การปรับสมุดเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ก. โดยให้สอดสมุดบัญชี
ของสหกรณ์เข้าที่เครื่องปรับสมุดของอัตโนมัติช่องสีเขียว
3. ระบบทำรายการหรือสอบถามข้อมูลผ่านหน้าจอสัมผัสด้วยตนเอง (ระบบKiosk) ซึ่งในระบบนี้
สามารถแบ่งการทำงานที่กำลังดำเนินการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนที่ข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ทั่วไป ซึ่งสหกรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ที่ต้องการให้สามารถได้รับรู้ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามหัวข้อเรื่องซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้
ภายหลัง ซึ่งการสอบถามข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์สามารถกดสอบถามได้ทันที (ส่วนนี้พัฒนา
แล้วและกำลังดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมให้ดีขึ้น)
2) ส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะตัวของสมาชิก จะต้องใช้ควบคู่กับบัตรสมาชิกเอทีเอ็ม             
ของ สอ.มก. ในการรูดและคีย์รหัสเลขสมาชิก จึงจะสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สมาชิกได้  ได้แก่ ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก เงินกู้สัญญาต่างๆ  การค้ำประกัน  
3) ระบบสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน้าจอสัมผัส (คาดว่าจะเปิดบริการในช่วงกลางปี 2551) ซึง่
ในระบบนี้สมาชิกจะต้องมาติดต่อกับสหกรณ์เพื่อขอเปิดวงเงินโดยผ่านขั้นตอน และเมื่อได้รับ
อนุมัติวงเงินสินเชื่อจะต้องทำสัญญาตามแบบที่สหกรณ์กำหนด จึงจะได้บัญชีวงเงินเดินสะพัด
และรหัสผ่านสำหรับสินเชือ่ อิเล็กทรอนิกส์   เมือ่ มีความจำเป็นต้องการใช้เงินสินเชือ่ จึงจะสามารถ
ทำรายการคำขอสินเชื่อผ่านหน้าจอสัมผัส เมื่อระบบได้รับการอนุมัติรายการ จะโอนเงินสินเชื่อ
เข้าสู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกซึ่งสมาชิกสามารถไปถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มได้ตามต้องการ
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อนึ่ง  ซึ่งในระบบนี้สหกรณ์สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่สมาชิก เช่นระเบียบที่
ควรทราบ สวัสดิการต่างๆ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ   ได้เพิ่มเติมในภายหลัง เนื่องจากระบบหน้าจอสัมผัส          
เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเพิ่มเติมโปรแกรมระบบการทำงานอื่นๆ ได้ในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนาต้นแบบของระบบบริการสหกรณ์ 24 ชั่วโมง ในเบื้องต้นได้ออกแบบ
ต้นแบบไว้ โดยได้ออกแบบช่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ 5 ช่อง หรือ 5 อุปกรณ์ ซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มเติม
ได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม กล่าวคืออาจติดตั้งเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Auto
Deposit Machine หรือ ADM)  หรืออาจเพิ่มตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น  ในรูปแบบนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงให้บริการ
ต่อสมาชิกหน้าเคาน์เตอร์ในรูปแบบเดิมในสำนักสาขาที่ให้บริการปัจจุบนั ขณะทีย่ งั คงสามารถพัฒนาบริการเพิม่ เติม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการให้บริการของสหกรณ์เพื่อ
สร้างศักยภาพเชิงแข่งขันในการบริการแก่สมาชิก เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่มั่นคงให้กับสหกรณ์ และอำนวยบริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก ทุกก้าวย่างของการพัฒนาของ สอ.มก.จะก้าวอย่างมั่นคง
ก้าวอย่างรู้ทิศทาง และก้าวไปเยี่ยงผู้นำในการพัฒนา ความสำเร็จของการพัฒนาในแต่ละขั้นตอน ทุกก้าวย่างของ
การพัฒนาการให้บริการของ สอ.มก. ก็เพื่อมวลสมาชิก โดยเฉพาะการพัฒนาระบบซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็ง
ของระบบงานในระยะยาว ซึ่งย่อมมีปัญหาอุปสรรคบ้าง มีรายละเอียดต่างๆ ค่อนข้างจุกจิก อาจจะไม่บรรลุผล
ราบรื่นเสมอไปและอาจไม่สามารถสนองความความพอใจสูงสุดของแต่ละคนให้ ได้ทุกคนเสมอไป อย่างไรก็ตาม           
“ปัญหามีไว้ให้แก้ ไข”  การก้าวเป็นสหกรณ์ออมทรัพยชัน้ นำ เลิศล้ำสวัสดิการ ดำเนินงานโปร่งใส คู่ใจประชาคม มก.
ยั ง คงต้ อ งมุ่ ง หน้ า ก้ า วเดิ น อี ก ยาวไกล ขอให้ ก ำลั ง ใจและขอขอบคุ ณ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาทั้ ง                
คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฝ่ายต่างๆ บริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ที่มี
ส่วนสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนา  ที่นี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิกสหกรณ์

อภินันทนาการจาก

หจก. พี.ที.อินเฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
87/51 ซอยเวฬุวนาราม ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-928-5515 (อัตโนมัติ) 02-573-3828
แฟกซ์ 02-928-5515 (อัตโนมัติ) 02-573-3828 ต่อ 17, 18, 19, 20

จำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร, กระดาษโรเนียว, กระดาษต่อเนื่อง
จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
รับพิมพ์แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง และงานพิมพ์ทุกชนิด
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รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินช่วยเหลือทำบุญงานศพ
กรณี สมาชิก คู่สมรส บิดา/มารดา และบุตร เสียชีวิต ประจำปี 2550
ลำดับ เลข
ที่ ทะเบียน
1 7801
2 3564
3 4128
4 4256
5 5573
6 3412
7 7785
8 9651
9 6319
10 8869
11 4301
12 948
13 1698
14 3005
15 3006
16 2749
17 6623
18 447
19 3544
20 1796
21 7274
22 6210
23 9297
24 1871

ชื่อสมาชิก
นายมนตรี มาลัยทอง
นางบรรจง กลิ่นจันทร์
นายภานพ เพ็งแพ
นางบุญยงค์ ภูนาโคก
นางสาวสมพร เสียงล้ำ
นางละออ รอดมณี
นายสมบูรณ์ จันทรคร
นางสาวณิชาภัทร คุ้มสุข
นายเพี้ยน เกิดเนตร
ว่าทีร่ อ้ ยตรีบณั ฑิต นิธกี ลุ วัฒน์
นายนิยม น้ำใจเย็น
นายเพ็ชร จรจอหอ
นางเอี้ยง ดวงสุวรรณ์
นายเนตร จรจอหอ
นายเบี้ยว จรจอหอ
นางอนงค์ กลิ่นชั้น
นางนิธิดา พรหมศรีสุข
นายวิศิษฏ์ บุญลี
นายเอ็จ สโรบล
นางมาลิน บุญกุศล
นางจงดี ชัยสัตตปกรณ์
นางบังอร สุดใจ
นางสาวอรสา เอี่ยมรัศมีโชติ
นางภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์

สังกัด

สมาชิก คู่สมรส

กธก.กพส. วน.
อก.
กย.กพส. กย.กพส. สห.
กยอ.
ศรช.
สวพ.
สบค.
กธก.กพส. สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
วศ.
ศบ.
ปม. 51,000
ก.
วศ.
กย.กพส. สอ.
ศรช.
ศษ.
-

-

บิดา
มารดา
4,875
10,500
9,750
9,750
9,375
10,500
5,250
1,000
7,875
3,000
9,750
11,250
11,250
10,875
10,875
11,250
7,125
10,500
11,250
6,000
8,250
1,500
11,250

บุตร

วันที่รับเงิน

-

4 ม.ค. 50
5 ม.ค. 50
8 ม.ค. 50
8 ม.ค. 50
8 ม.ค. 50
9 ม.ค. 50
9 ม.ค. 50
10 ม.ค. 50
12 ม.ค. 50
12 ม.ค. 50
19 ม.ค. 50
22 ม.ค. 50
22 ม.ค. 50
22 ม.ค. 50
22 ม.ค. 50
23 ม.ค. 50
23 ม.ค. 50
26 ม.ค. 50
29 ม.ค. 50
2 ก.พ. 50
2 ก.พ. 50
5 ก.พ. 50
5 ก.พ. 50
7 ก.พ. 50
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ลำดับ เลข
ที่ ทะเบียน
25 7649
26 1406
27 3813
28 6694
29 5496
30 5499
31 1671
32 5757
33 4528
34 6004
35 3352
36 5659
37 6239
38 6676
39 6954
40 1962
41 9607
42 5546
43 5595
44 8523
45 1258
46 6850
47 8677
48 5697
49 2765
50 8066
51 3451
164

ชื่อสมาชิก
นายวรชัย รวยรื่น
นายพิสุทธ์ มังกรกาญจน์
นางอรวรรณ วรรณบูรณ
นายอุทัย สรรวัจนา
นายดิเรก รุจิรัตนวรากร
นายเชี่ยว อะโรคา
นางสำอางค์ เล็กจันทร์
นายสุชาติ ไวยบท
นางนิยะดา เหล่าสุนทร
นายสำราญ จิตต์จำนงค์
นายสุนทร กาบตุ้ม
นางรุ้งแข รุ่งเรืองเกียรติ
นายสมศักดิ์ ยุภาคณิต
นายสรวิชญ์ ปุยะพันธ์
นางมะลิ แตงไทย
นางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
นางเยาว์อุไร สุถิรนาถ
นางสาวเรียน พิมสาร
นายสุทิน พิมสาร
นายเทียม พิมสาร
นางเชาวลี เกตุกราย
นายมนัส นิลสวัสดิ์
นายเกษม กาหลง
นางสมคิด รอดน้อย
นางลำเจียก เอี่ยมบุรี
นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
นางพรรณทิพย์ ดำเกาะ

บิดา
มารดา
กยอ.
5,250
วท.
- 22,500
สอ.มก.
10,125
วศ. 57,000 สพ.
9,375
ศษ. 18,950 กนส. 51,000 วท.
9,000
มน.
9,375
สวพ.
8,625
กยอ.
10,500
สพ.
9,000
สวพ.
- 16,500
สวพ.กพส. 7,125
ก.กพส.
6,750
ก.
11,250
สปศ. 6,000 สวพ.กพส. 9,375
กจน.กพส. 9,375
กธก.กพส. 3,750
สพ.
- 22,500
กนส.
6,750
สสอ.
3,750
สสอ.กพส. 9,000
วท.
10,875
สขศ.
2,250
ศษ.
10,500
สังกัด

สมาชิก คู่สมรส

บุตร

วันที่รับเงิน

-

8 ก.พ. 50
9 ก.พ. 50
16 ก.พ. 50
19 ก.พ. 50
22 ก.พ. 50
22 ก.พ. 50
23 ก.พ. 50
23 ก.พ. 50
28 ก.พ. 50
28 ก.พ. 50
1 มี.ค. 50
7 มี.ค. 50
7 มี.ค. 50
7 มี.ค. 50
9 มี.ค. 50
12 มี.ค. 50
12 มี.ค. 50
14 มี.ค. 50
14 มี.ค. 50
14 มี.ค. 50
15 มี.ค. 50
16 มี.ค. 50
16 มี.ค. 50
20 มี.ค. 50
21 มี.ค. 50
21 มี.ค. 50
22 มี.ค. 50
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ลำดับ เลข
ที่ ทะเบียน
52 3292
53 7697
54 1312
55 3945
56 9047
57 2544
58 8091
59 2920
60 3877
61 7695
62 8092
63 7606
64 5731
65 3673
66 5576
67 9616
68 2503
69 3326
70 6896
71 7494
72 8073
73 2555
74 6936
75 7429
76 1457
77 4502
78 4287

บิดา
มารดา
นายสมศักดิ์ วิระวณิชย์ชัย
วศ.
10,875
นางธัญยธรณ์ ปรีชาญเชือ้ วงศ์ วท.
5,250
นายวิจิตร กฤษณบำรุง
วน. 51,000 นางสำอางค์ โชติมัย
สพ.
10,125
นายภักดี วัฒนไตรภพ
สพ.
2,625
นางผกาทิพย์ จินตกานนท์
ก.กพส.
11,250
นางกัลยาณี บรรจงจิตร
วท.
4,500
นายสมคิด จิตรรักษา
กยอ. 90,000 นายดนัย หงษ์ทอง
ศษ.
10,125
นายไพศาล ถนอมชาติ
กธก.กพส. 5,250
นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์
อก.
4,500
นายสามารถ สระเพิ่มพูล สวพ.กพส. 5,625
นางสำราญ สังข์อู๋
กจน.กพส. - 18,000
นายสมหวัง สระเพิ่มพูล
กธก.กพส. 10,125
นางเฮียง กันทา
กธก.กพส. 9,375
นางนกน้อย ชิตชวนกิจ
วท.
1,125
นางสาวชูศรี กลิ่นอุบล
ศษ.
11,250
นายมานพ เทียนเมืองปัก
กยอ.
10,875
นายประสิทธิ์ ตันชะ
วท.
6,750
นางทัศนีย์ อัตตะนันทน์
ก.
5,625
นายนครไชย อันชื่น
สวพ.กพส. 4,875
นางวงจันทร์ วงศ์แก้ว
วท.
- 11,250
นางกมลพรรณ์ จรรยพิพัฒน์ สพ.
นายสุทธิสิทธิ์ จรรยพิพัฒน์
ศษ.
นายอุดม สิทธิภู่ประเสริฐ
ปม.
11,250
นายสำเร็จ ไพบูลย์
สวพ.กพส. 9,375
นายบุญปลูก บุญเลิศ
อก.
9,750
ชื่อสมาชิก

สังกัด

สมาชิก คู่สมรส

บุตร
3,375
2,625
-

วันที่รับเงิน
29 มี.ค. 50
29 มี.ค. 50
30 มี.ค. 50
5 เม.ย. 50
9 เม.ย. 50
10 เม.ย. 50
11 เม.ย. 50
20 เม.ย. 50
23 เม.ย. 50
23 เม.ย. 50
24 เม.ย. 50
25 เม.ย. 50
26 เม.ย. 50
3 พ.ค. 50
3 พ.ค. 50
3 พ.ค. 50
8 พ.ค. 50
14 พ.ค. 50
14 พ.ค. 50
14 พ.ค. 50
14 พ.ค. 50
16 พ.ค. 50
16 พ.ค. 50
16 พ.ค. 50
17 พ.ค. 50
17 พ.ค. 50
18 พ.ค. 50
165

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ลำดับ เลข
ที่ ทะเบียน
79 2233
80 2106
81 1282
82 6787
83 2509
84 5499
85 1130
86 6319
87 7765
88 8525
89 7250
90 2380
91 3779
92 1925
93 7916
94 8058
95 1264
96 4202
97 5629
98 7276
99 7979
100 2109
101 2960
102 4203
103 8393
104 4334
105 9009
166

ชื่อสมาชิก

สังกัด

นางมาลี โชว์วิวัฒนา
นางลาวัณย์ ไกรเดช
นางชลพรรษ  ภิรมย์ชาติ
นางอภิญญา หิรัญวงษ์
นางยุพยง เหมะศิลปิน
นายเชี่ยว อะโรคา
นายเตียบ บุญเลิศ
นายเพี้ยน เกิดเนตร
นายรังสันต์ เปียธัญญา
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสขุ
นางพิกุล บุณยรัตพันธุ์
นางมาลิน ผดุงเจริญ
นายจันทร์ ผาบผาง
นางวิภาภรณ์ เสือแผ้ว
นางวันเพ็ญ ปรีตะนนท์
นายเชิดศักดิ์ คุณสมบัติ
นายกลม ปัคครบุรี
นางเฉลิม คงทัพ
นายสินสวัสดิ์ สระป้อมแก้ว
นางเฉลา แกสันเทียะ
นางสาวศาลักษณ์ พรรณศิริ
นายเกษม พิลึก
นางสมปน คงศิริ
นางเฉลียว ศรสุวรรณวุฒิ
นางวรรณา ศิลามาตร์
นายจิรทีปต์ ทรัพย์ป้อมแก้ว
นางสาวอรทัย หนูกลาง

สธ.
วท.
ก.
วท.
สปศ.
ศษ.
ก.
สวพ.
สกฬ.
สบค.
มน.
บว.
สวพ.
ศบ.
สห.
วท.
สวพ.
กบศก.
กธก.กพส.
สวพ.กพส.
สวพ.
ก.
สอ.
กจน.กพส.
มน.
สวพ.กพส.
สธ.

สมาชิก คู่สมรส
18,950
51,000
42,000
52,200
-

12,000
22,500
22,500
8,250
-

บิดา
มารดา
11,250
11,250
11,250
7,125
11,250
8,250
3,750
10,125
11,250
4,875
4,875
9,750
9,375
6,000
4,875
11,250
9,750
9,750
2,625

บุตร

วันที่รับเงิน

-

22 พ.ค. 50
23 พ.ค. 50
24 พ.ค. 50
24 พ.ค. 50
28 พ.ค. 50
28 พ.ค. 50
29 พ.ค. 50
29 พ.ค. 50
1 มิ.ย. 50
5 มิ.ย. 50
6 มิ.ย. 50
8 มิ.ย. 50
8 มิ.ย. 50
11 มิ.ย. 50
13 มิ.ย. 50
13 มิ.ย. 50
22 มิ.ย. 50
25 มิ.ย. 50
25 มิ.ย. 50
25 มิ.ย. 50
25 มิ.ย. 50
26 มิ.ย. 50
26 มิ.ย. 50
26 มิ.ย. 50
27 มิ.ย. 50
29 มิ.ย. 50
3 ก.ค. 50

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ลำดับ เลข
ที่ ทะเบียน
106 9252
107 3574
108 3292
109 7004
110 3239
111 4198
112 6830
113 2480
114 4516
115 3765
116 6185
117 8301
118 3244
119 5714
120 9244
121 2608
122 6931
123 9304
124 2778
125 3559
126 2493
127 5932
128 7640
129 1863
130 2978
131 3347
132 4428

บิดา
มารดา
นางสาวกัญญาฏา พวงมะลิ ศรช.
1,875
นางจำนงค์ อ่อนสำอางค์
ก.
9,750
นายสมศักดิ์ วิระวณิชย์ชัย
วศ.
- 21,750
นางสาวกิตติยา คมขุนทด
สห.
6,750
นางเช็ง คำฝั้น
สวพ.กพส. 10,875
นางเซี้ยม ถั่วทองดี
กจน.กพส. 9,750
นายสมบัติ สินโคกสูง
กยอ. 57,000 นางนันทพร จารุพันธุ์
วท.
11,250
นายประสิทธิ์ แพดิษฐ์
ศบ.
9,375
นายสุรินทร์ นิยมางกูร
วท.
10,125
นางนงลักษณ์ จูสนิท
ก.
8,625
นางพัฑรา สืบศิริ
สปศ.
4,125
นางอารดา เตชะไกศิยวณิช
ศษ.
10,875
นายสบสันต์ มหานิยม
ศษ.
9,375
นายณัฐวัฒน์ ปรีชากูล
กยอ.
1,875
นายทรงศักดิ์ นุ้ยสินธุ์
ศษ.
11,250
นางพรทิพย์ ภูรีศรีศักดิ์
กย.กพส. 6,750
นางสาวเฉลียว ภากะสัย
ศรช.
1,875
นางสาวนุชรีย์ สุภาพันธ์
สอ.
11,250
นางเพ็ญจันทร์ สุนทราจารย์
ศษ.
- 21,000
นางอัจฉราวดี หอมเศรษฐี
ศษ.
11,250
นางบุญช่วย วงศ์กำภู
มน.
9,000
นางประภาศรี สิงห์รัตน์
วศ.กพส. 5,625
นางสมัย รักไท้
สวพ.
11,250
นายสมาน รุ่งเรืองศรี
สวพ.
11,250
นางสาวทองอยู่ สำเภาทอง
กค.
10,875
นางนัยเนตร องค์เนกนันต์
บว.
9,750
ชื่อสมาชิก

สังกัด

สมาชิก คู่สมรส

บุตร

วันที่รับเงิน

-

4 ก.ค. 50
9 ก.ค. 50
10 ก.ค. 50
11 ก.ค. 50
12 ก.ค. 50
12 ก.ค. 50
12 ก.ค. 50
13 ก.ค. 50
16 ก.ค. 50
17 ก.ค. 50
23 ก.ค. 50
23 ก.ค. 50
24 ก.ค. 50
25 ก.ค. 50
26 ก.ค. 50
1 ส.ค. 50
1 ส.ค. 50
1 ส.ค. 50
3 ส.ค. 50
3 ส.ค. 50
6 ส.ค. 50
10 ส.ค. 50
14 ส.ค. 50
16 ส.ค. 50
16 ส.ค. 50
16 ส.ค. 50
17 ส.ค. 50
167

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ลำดับ เลข
ที่ ทะเบียน
133 6398
134 3948
135 6152
136 6982
137 7361
138 4364
139 2326
140 4190
141 9145
142 2701
143 6317
144 8158
145 8630
146 9340
147 4300
148 1165
149 1963
150 3439
151 3667
152 1532
153 1883
154 8505
155 6267
156 7558
157 8278
158 7007
159 3155
168

ชื่อสมาชิก
นางราตรี ชาสิงห์แก้ว
นางพรดี ลิ้มทองสุข
นางเอมอร อังสุรัตน์
นายนริศ ภูมิภาคพันธ์
นายชัยวัฒน์ ชัยกุล
นายณรงค์ อุ่นคง
นางศิริลักษณ์ พัฒนเจริญ
นายสังวาลย์ โกพัฒตา
นายธรรมนูญ จันทร์ปัญญา
นางจินตนา เพริดพริ้งตระกูล
นายสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
นางนงนุช สุขวารี
นางวันวิสา สุดประเสริฐ
นางสุภาวรรณ ดุลยพีรดิส
นายสมควร พึ่งจะฉาย
นายธนบูลย์ ศรีรอด
นางธัญรัศม์ บัวนาค
นางสาวมยุรี สภานุชาต
นางสาวนงลักษณ์ เกาะแก้ว
นายวันชัย สัมฤทธิ์
นางประยงค์ สัมฤทธิ์
นายวิเชียร เทพนอก
นางสาวอัญชฎา โบว์สุวรรณ
นางจันทนา นันทวาทการ
นางฐนิตฐา คงกัลป์
นางสาวกรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
นางเฉวียง ธงสันติ

สังกัด

สมาชิก คู่สมรส

วท.
สพ.กพส
ก.กพส.
วน.
วศ.
วศ.กพส. - 19,500
ศษ.
กบศก.
ปม.
ก.
- 22,500
อก.
วท.
วท.
สวพ.
กธก.กพส. วท.
ศษ.
กนส.
กค.
สพ. 43,000 สพ.
- 22,500
กยอ.
อก.
สพ.
กนส.
ศษ.
สอ.
- 21,000

บิดา
มารดา
7,875
10,125
8,625
6,750
6,000
11,250
9,000
2,250
8,250
6,000
3,750
1,875
9,750
11,250
11,250
10,875
10,500
4,125
8,250
5,625
4,500
6,750
-

บุตร

วันที่รับเงิน

-

17 ส.ค. 50
21 ส.ค. 50
21 ส.ค. 50
21 ส.ค. 50
21 ส.ค. 50
24 ส.ค. 50
27 ส.ค. 50
27 ส.ค. 50
27 ส.ค. 50
28 ส.ค. 50
29 ส.ค. 50
30 ส.ค. 50
31 ส.ค. 50
4 ก.ย. 50
6 ก.ย. 50
13 ก.ย. 50
13 ก.ย. 50
13 ก.ย. 50
13 ก.ย. 50
14 ก.ย. 50
14 ก.ย. 50
19 ก.ย. 50
20 ก.ย. 50
28 ก.ย. 50
1 ต.ค. 50
2 ต.ค. 50
3 ต.ค. 50

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ลำดับ เลข
ที่ ทะเบียน
160 4525
161 2279
162 6512
163 3746
164 3501
165 6442
166 936
167 3522
168 8505
169 8383
170 8994
171 9434
172 972
173 2491
174 5506
175 6018
176 3021
177 6857
178 3553
179 3582
180 3251
181 6947
182 8180
183 6838
184 5600
185 3426
186 8288

ชื่อสมาชิก
นางนิชาภา สุวรรณนาวิน
นายบพิธ จารุพันธุ์
นายประคอง คนองรัมย์
นางแฉล้ม บุญโต
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
นายจำปี เมฆปั้น
นางรำพรรณ พัชราภา
นางวรนุช จันทร์ศรี
นายวิเชียร เทพนอก
นางสายฝน พลับจะโปะ
นายนพสิทธิ์ ล่องจ้า
นายเชาวน์เนตร บุญไชย
นางจำลอง นาคพวง
นายเสรี เศวตเศรนี
นางสาวมนสิชา สุขเจริญ
นายอุดมพงษ์ ดอกไม้
นายปรีชา หมื่นประเสริฐดี
นายบุญจันทร์ บัวสาย
นายสุพจน์ สัจจาพิทักษ์
นายดิลก สุวรรณฤทธิ์
นางเตือนตา ห้วยหงษ์ทอง
นายฉลอง สายชนะ
นางวีระศรี เมฆตรง
นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
นางพรรณงาม เลาวกุล
นางสุวรรณา ธุวโชติ
นางสาวสันติยา เอกอัคร

สังกัด
ศษ.
วท.
ศษ.
วท.
วน.
สถานี กพส.
ศบ.
กนส.
กยอ.
ก.กพส.
สสอ.กพส.
บว.
ก.
วศ.
ก.
มน.
ศบ.
ก.
สวพ.กพส.
สวพ.กพส.
สธ.
วน.
สวพ.
กบศก.
อธ.
ศบ.
ศบ.

บิดา
มารดา
9,750
11,250
7,875
10,500
10,500
7,875
22,500
10,500
4,125
4,125
3,000
1,500
11,250
11,250
9,375
9,000
11,250
7,125
10,500
10,500
10,875
6,750
4,500
7,125
9,375
5,250
4,500

สมาชิก คู่สมรส
-

บุตร

วันที่รับเงิน

-

3 ต.ค. 50
9 ต.ค. 50
9 ต.ค. 50
10 ต.ค. 50
12 ต.ค. 50
12 ต.ค. 50
16 ต.ค. 50
17 ต.ค. 50
17 ต.ค. 50
18 ต.ค. 50
24 ต.ค. 50
25 ต.ค. 50
29 ต.ค. 50
29 ต.ค. 50
30 ต.ค. 50
30 ต.ค. 50
31 ต.ค. 50
7 พ.ย. 50
8 พ.ย. 50
8 พ.ย. 50
9 พ.ย. 50
13 พ.ย. 50
13 พ.ย. 50
14 พ.ย. 50
15 พ.ย. 50
20 พ.ย. 50
20 พ.ย. 50
169

รายงานกิจการประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ลำดับ เลข
ที่ ทะเบียน
187 2693
188 7446
189 9145
190 7267
191 2472
192 6469
193 6220
194 7415
195 7801
196 2933
197 9340
198 5509
199 7961
200 3962
201 9711
202 6719
203 1704
204 6895
205 5950
206 6493
207 6001
208 696
209 3770
210 4125

170

ชื่อสมาชิก

สังกัด

นางสาวบานชื่น ธนาคม
นายเรณู สาระภก
นายธรรมนูญ จันทร์ปัญญา
นายอาทิตย์ สมพงษ์
นายธรรมศักดิ์ สมมาตย์
นายวิชัย มินสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ พึ่งสมบุญ
นายสุรพล พึ่งสมบุญ
นายมนตรี มาลัยทอง
นางประยูร ศรีแก้ว
นางสุภาวรรณ ดุลยพีรดิส
นายคล่อง มณีฉาย
นางฉลวย เอี่ยมบุรี
นางดาวลอย ทองเอียง
นายภาณุวัลย์ ทองนอก
นางสาวอำไพพงษ์ ทวีธญั ลักษณ์
นางสาวจงรักษ์ ไกรนาม
นางสาวอำไพวรรณ ทวีธญั ลักษณ์
นายสุรพร สุจันทร์ศรี
นายวิชัย ธรรมวิริยะศิริ
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน์
นางวิยะดา กิมสวัสดิ์
นางรัชนี กลิ่นกลั่น
นางผลทาน ศรีณรงค์
รวม

มน.
ศบ.
ปม.
วศ.
ก.
กยอ.
กยอ.
กยอ.
กธก.กพส.
กนส.
สวพ.
สฝ.กพส.
กนส.
ก.กพส.
ศรช.
สค.
ศษ.
วท.
กธก.กพส.
ศษ.
สวพ.
วท.
วศ.
ศษ.

บิดา
บุตร
มารดา
51,100 6,000 2,625 3,375 11,250 7,875 8,625 6,000 5,250 10,500 1,875 9,750 5,250 10,125 1,125 7,500 11,250 7,125 9,000 7,875 9,000 51,000 10,500 10,125 691,200 
 306,750 
 1,415,125 6,000 
สมาชิก คู่สมรส

วันที่รับเงิน
22 พ.ย. 50
23 พ.ย. 50
23 พ.ย. 50
29 พ.ย. 50
30 พ.ย. 50
30 พ.ย. 50
7 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
7 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
13 ธ.ค. 50
14 ธ.ค. 50
18 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
19 ธ.ค. 50
20 ธ.ค. 50
21 ธ.ค. 50
25 ธ.ค. 50
26 ธ.ค. 50
26 ธ.ค. 50
27 ธ.ค. 50
28 ธ.ค. 50
28 ธ.ค. 50
28 ธ.ค. 50
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,
ปิดเล่ม 50
ายงานกิจการประจำปี 2550 นี้ ก็เสร็จได้ทันเวลาตามคาดหมายก็ด้วย
ความร่วมมือและประสานงานกันอย่างแนบแน่นระหว่างคณะกรรมการ
จัดทำหนังสือ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์มาแล้ว กับทางโรงพิมพ์ทเี่ คยได้ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนือ่ ง
รวมแล้วใช้เวลาทัง้ หมดไม่เกิน 10 วัน จึงต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายทีต่ อ้ งเหนือ่ ย
พอสมควร
เพราะเราได้จัดประชุมใหญ่ประจำปีให้ ได้ภายในเดือนมกราคม
ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่มีสินทรัพย์เพียงสองร้อยกว่าล้าน ในปี
2531 จนปีนี้ 2551 มีสินทรัพย์ถึงกว่าหมื่นล้านแล้วก็ตาม ใครเป็นคนเริ่มต้น
ให้ประชุมใหญ่ ได้เร็วอย่างนีช้ กั จะลืมๆ แล้ว ไปตามดูประวัตเิ อาเองก็แล้วกัน
จุดหมายสำคัญเพื่อจะได้ปันผลเฉลี่ยคืนมาใช้ให้ทันงานวันเกษตรแห่งชาติ
แต่ปีนี้ผิดหวังนิดๆ ที่งานนี้ต้องงดเป็นการด่วน ถ้ารู้ก่อน น่าจะเลื่อนประชุม
ใหญ่ด้วยนะ จะได้ ไม่ต้องรีบนัก... หรือว่าไง   
อย่างเดิมๆ เนื้อหาสาระส่วนใหญ่เกี่ยวกับวาระต่างๆ ของการ
ประชุมใหญ่ และรูปภาพกิจกรรมต่างๆ เหมือนๆ ทุกปีนั่นแหละ บทความ          
ก็มีนักวิชาการ ผู้ชำนาญการด้านสหกรณ์ ที่พอจะบังคับกันได้ช่วยละเลงมา
ให้ทันเวลา ก็ต้องขอขอบพระคุณยิ่ง
ที่สำคัญที่สุดคือ มีเหตุการณ์เศร้าสลดยิ่งกับประชาชนชาวไทย  
ในการเสด็จสวรรคาลัยของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความรักและ
อาลัยยิง่ ต่อการเสด็จสวรรคาลัยของพระองค์ทา่ นผูม้ พี ระมหากรุณาธิคณุ ยิง่ นัก
ต่อปวงชนชาวไทยไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
หากจะมี ข้ อ ผิ ด พลาดบกพร่ อ งใดๆ คณะผู้ จั ด ทำก็ ข อน้ อ มรั บ              
คำชี้แนะเพื่อการปรับปรุงแก้ ไขให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเล่มต่อๆ ไป

(ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา)
ในนามคณะกรรมการผู้จัดทำ
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2550
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คณะกรรมการจัดทำหนังสือ
รายงานกิจการประจำปี 2550
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
ประธานกรรมการ
ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
กรรมการ
ผศ.กุลกานต์ วงษ์สิงห์
กรรมการ
ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
กรรมการ
นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
กรรมการ
นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
กรรมการ
นายอรรถพงศ์ คำอาจ
กรรมการ
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.สดใส
ศรีเจริญสุข	 ผู้ช่วยเลขานุการ

สนับสนุนโดย บริษัท เอชอาร์ดี ออโตเมชั่น จำกัด

47/5-6 ซ.สุขุมวิท 68 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-744-8844 โทรสาร 02-744-8801

จำหน่ายเครือ่ งพิมพ์สำเนาระบบดิจติ อล เครือ่ งถ่ายเอกสาร ผงหมึก ฯลฯ

สนับสนุนโดย บริษัท ที.เอส.อาร์.-เทเลคอม ซีสเท็มส์ จำกัด
68/818 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-528-0383 โทรสาร 02-525-4080

• ระบบโทรศัพท์ตสู้ าขา
• กล้องวิดโี อวงจรปิด
พิมพ์ที่ อักษรสยามการพิมพ์

• ระบบกระดานอิเล็กโทรนิกส์
• เครือ่ งรับโทรศัพท์

1137/1 ซอย สน.บางเสาธง จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-4108719, 02-4108795-6 โทรสาร 02-4107813 นายอรุณ รุ่งรุจิโรจน์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 2550
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