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รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

KASETSART UNIVERSITY SAVING AND CREDIT CO-OPERATION LTD.
ที่ สอ.มก.ว.55 /2552
14 มกราคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีการเงิน 2551 จำนวน 1 ชุด
2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ข้อ 5 ข้อ 8 และ ข้อ 58
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้มีมติ
ครั้งที่ 20/2551 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ให้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ในวันพุธ
ที่ 28 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี วิทยาเขต
บางเขน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2550
3. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานและรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
ประจำปี 2551
4. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2551
5. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2551
6. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2552
7. พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551
8. การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2552
9. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำปี 2552
10. พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2552
11. พิจารณาอนุมัติหลักการ การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศของ           
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
12. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
13. พิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้จัดการ
14. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว          
โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
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(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

KASETSART UNIVERSITY SAVING AND CREDIT CO-OPERATION LTD.
ที่ สอ.มก.ว. 023/2552
9 มกราคม 2552
เรื่อง ขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
เรียน รองอธิการบดี คณบดี ผอ.กอง/สำนัก/สถาบัน/สถานี/โครงการฯ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้กำหนดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2552 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี วิทยาเขต
บางเขน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในการนี้สหกรณ์ฯ ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรด
อนุญาตให้อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2551 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อให้การดำเนินการ
ประชุมใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ ญ าต และขอขอบคุ ณ ท่ า นที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรม       
ของสหกรณ์ด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

50  อาคาร สอ.มก. 36 ปี  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

สำหรับส่งไปรษณีย์...ตู้ ปณ. 1012  ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903.
Homepage http://www.coop.ku.ac.th
โทรศัพท์/โทรสาร  02-579-5561-4,  02-579-7521 ภายใน 1580, 1588, 2091-4  โทรสาร ต่อ 17
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วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2550

รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2550
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้มาประชุม

1. ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2. ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
3. นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
4. ผศ.สุชิน  ปลีหะจินดา
รองประธานกรรมการ คนที่ 4 
5. นายวิเชียร  ไล้เลิศ
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
6. ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา
กรรมการและเลขานุการ 
7. นายสมนึก  ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผศ.กุลกานต์  วงษ์สิงห์
กรรมการ
9. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์  ทัศนวัฒน์
กรรมการ 
10. นายสุพจน์  ยุตติยงค์
กรรมการ
11. นายอรรถพงศ์  คำอาจ
กรรมการ
12. นายบุญช่วย   เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
13. นางพูนทรัพย์  บุญรำพรรณ
กรรมการ
14. รศ.บพิธ  จารุพันธุ์
กรรมการ
15. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จำนวน 1,845 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ศ.พิเศษ อาบ  นคะจัด
2. ผศ.สิทธิชัย  เกษตรเกษม
3. นายพิภพ  เหล่าพัดจัน
4. นางพรรณวิภา  เอื้อสุนทรวัฒนา
5. นายธีรศักดิ์  ดีชัย
6. นายเจริญ  ศรีแสง
7. นายสมพงษ์  โกมลวาทิน
8. นางสาวสมศรี  หลิมตระกูล
9. นายธรรมศิริ  ไชยรัตน์
10. นายณัฐพล  นันทนาวัฒน์
11. นายพิษณุ  บัวแก้ว

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ทนายความ
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2 แล้ว ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา               
รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
1) รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ประธานกรรมการ สอ.มก. ติดภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย                    
จะเข้าร่วมประชุมประมาณ เวลา 10.30 น.
2) ขอเชิญสมาชิกสอ.มก.ทุกท่าน ยืนไว้อาลัยให้สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา         
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเวลา 1 นาที
3) ขอเชิญสมาชิกสอ.มก.ทุกท่าน ยืนไว้อาลัยให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตในปี 2550 เป็นเวลา 1 นาที

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่

ประธานฯ มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิตปิ ญ
ั ญา เลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2550
ตั้งแต่หน้าที่ 24-30 ซึ่งแจกให้แก่สมาชิกผู้มาประชุมทุกท่านแล้ว โดยขอแก้ไขรายงานการประชุมที่
หน้า 25 วาระที่ 2 ย่อหน้าที่ 2 ดังนี้
ข้อความเดิม “ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
โดยไม่มีข้อแก้ไข”
แก้ไขเป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548
โดยไม่มีข้อแก้ไข”
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
จากนั้น เลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2550 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2550 ตั้งแต่หน้าที่ 31-32
และรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ตั้งแต่หน้าที่
33-39 ซึ่งแจกให้แก่สมาชิกผู้มาประชุมทุกท่านแล้ว 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2550 ทั้ง 2 ครั้ง
โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
ประจำปี 2550

3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ ประจำปี 2550
ประธานฯ มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา เลขานุการ รายงานจำนวนสมาชิกเข้าใหม่
และลาออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2550 ดังนี้
3.1.1 สมาชิกสามัญ
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
5,912 คน
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
319 คน
สมาชิกลาออกระหว่างปี
30 คน
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
20 คน
สมาชิกถูกจำหน่ายชื่อให้ออกจากการเป็นสมาชิก
10 คน
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
6,171 คน
3.1.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน
1,664 คน
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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3.2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน
		 ประธานฯ มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา เลขานุการ นำเสนอรายงานผลการ
ดำเนินการ ประจำปี 2550 ต่อที่ประชุม ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ สมาชิก ทุนดำเนินงาน
กำไรสุ ท ธิ ทุ น เรื อ นหุ้ น เงิ น รั บ ฝาก การให้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส มาชิ ก และสหกรณ์ อื่ น เงิ น ลงทุ น ทุ น
สาธารณประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี 2550 และผลงานของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารการเงิน และคณะกรรมการพัฒนาและแผน ตลอดจนกิจกรรม
ระหว่างปี ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2550 หน้าที่ 43-69 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ และอนุมัติรายงานประจำปี 2550 ซึ่งแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 64

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2550

ประธานฯ ได้มอบให้ นายเจริญ ศรีแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นำเสนอ รายงานผู้สอบบัญชี
งบดุล งบกำไรขาดทุน รายละเอียดงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2550
หน้าที่ 74-94 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน 
สำหรับข้อสังเกตต่างๆ จากสมาชิกนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550

ประธานฯ นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีการเงิน 2550 จำนวนเงิน 291,568,877.78
บาท ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2550 หน้าที่ 96 ซึง่ คณะกรรมการดำเนินการ
ได้เห็นชอบแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ โดยสมาชิก
ในที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอของคณะกรรมการดำเนินงาน จึงร้องขอให้คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีการเงิน 2550 ใหม่ โดยขอให้จัดสรรเพิ่มอัตราเงินปันผล
คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ได้นำการจัดสรร           
กำไรสุทธิประจำปีมาทบทวนใหม่ และมีมติให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2550 ดังนี้
รายการ
ร้อยละของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน (บาท)
1. ทุนสำรอง
16.70
48,694,092.06
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
10,000.00
3. เงินปันผลร้อยละ 6.50 ตามหุ้นที่ชำระแล้ว
55.82
162,748,283.00
4. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำระแล้ว 14.06
40,987,959.32
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
2.05
5,977,161.99
6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
0.17
495,667.09
7. ทุนสาธารณประโยชน์
2.00
5,831,377.56
8. ทุนสวัสดิการสมาชิก
9.20
26,824,336.76
รวม
100
291,568,877.78
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ประธานฯ ได้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2550 (ใหม่) ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2551

ประธานฯ มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิตปิ ญ
ั ญา เลขานุการ นำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี
2551 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2550 หน้าที่ 98-106 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 จำนวน
51,225,880.00 บาท 
จากนั้ น ประธาน ได้ น ำเสนอโครงการพิ เ ศษเพื่ อ สนั บ สนุ น การลงทุ น ของหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ปี 2551 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2550 หน้าที่ 107-108 ให้
ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการอนุมัติกรอบวงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อให้ สอ.มก.
จัดหาอาคารให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทาง
การเงินแก่มหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครัง้ ที่ 31/2547 เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2548

วาระที่ 7 พิจารณารายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2550

ประธานฯ ได้มอบให้ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ได้นำ
เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามหนังสือรายงานการ
ตรวจสอบกิจการประจำปี 2550 ที่แจกให้สมาชิกทุกท่าน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ 

วาระที่ 8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2551

ประธานฯ ได้มอบให้ นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ดำเนินการ นำเสนอรายชือ่ ผูท้ สี่ มาชิกให้ความเห็นชอบว่าสมควรเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2551
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2550 หน้าที่ 112 มีกำหนดเวลาอยูใ่ นตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2551 ตามที่          
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเรียงตามตัวอักษร ดังนี้
สายวิชาการ ได้แก่
1. รศ.รอ.ปราโมทย์  ลำใย
2. ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา
3. ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา
4. ผศ.สิทธิชัย  เกษตรเกษม
สายธุรการ ได้แก่
1. นายชาญชัย ไล้เลิศ
2. นายนพดล ระโยธี
3. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
สำหรับปี 2551 สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยได้นำเสนอรายชือ่ ผูต้ รวจสอบกิจการทีส่ มาชิกให้ความเห็นชอบว่าสมควรเป็นผูต้ รวจสอบ
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กิจการ ประจำปี 2551 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2550 หน้าที่ 113 มีกำหนดเวลา
อยูใ่ นตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยเลือกสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551 ตามที่คณะ
กรรมการสรรหาเสนอ ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ ผศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
3. ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการ และเลขานุการ ตามข้อบังคับข้อ 43 วรรค 3 ได้แก่
1. ผศ.สิทธิชัย  เกษตรเกษม
รองประธานกรรมการคนที่ 1
2. ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา
รองประธานกรรมการคนที่ 2
3. นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 3
4. รศ.บพิธ  จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการคนที่ 4
5. นายวิเชียร  ไล้เลิศ
รองประธานกรรมการคนที่ 5
6. ผศ.สุชิน  ปลีหะจินดา
กรรมการและเลขานุการ
7. นายนพดล  ระโยธี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 ตามรายละเอียด              
ในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2550 หน้าที่ 120 ให้ที่ประชุมพิจารณา 
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือก บริษทั เจริญแอนด์คอลลีก กรุป๊
จำกัด โดย นายเจริญ ศรีแสง เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2551 และกำหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณ์จะกู้ยืม หรือค้ำประกัน
ประจำปี 2551 เป็นเงิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาทถ้วน) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจตาม          
แผนงานที่วางไว้ และเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2551 เป็น
เงิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ประธานฯ ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ว่ า ตามที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ               
ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ           
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
และได้กำหนดเพิ่มเติมว่าการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตาม (7) คือ ฝากหรือลงทุนอื่นใด
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นอกจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 5(1) ถึง (6) โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกอ่ น รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ จึงดำเนินการได้
คณะกรรมการดำเนิ น การ จึ ง ขออนุ มั ติ ใ ห้ ส อ.มก.ฝากหรื อ ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ แ ละหุ้ น กู้           
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด แต่ไม่เกินทุนสำรอง และการพิจารณา
ดำเนินการแต่ละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน เพื่อให้สหกรณ์สามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันการ จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้สอ.มก.นำเงินไปฝากหรือลงทุนใน             
เรือ่ งดังกล่าวได้ ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการหน้าที่ 124 แต่ไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

12.1 เลขานุการได้นำเสนอผลการศึกษาของนิสิตภาควิชาสหกรณ์ มก. เรื่องวิธีการสรรหา
กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกเห็นด้วยในระดับมากกับวิธีการ
สรรหาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
12.2 นายธงพล ศรีสวัสดิ์ สมาชิกเลขที่ 1582 แจ้งว่าระเบียบเงินกู้ใหม่ สมาชิกเดือดร้อนมาก
12.3 นายพงษ์ปณต สุภาสัย สมาชิกเลขที่ 9644 ได้ติดตามการจัดทำหนังสือคู่มือสมาชิก
สอ.มก. และขอหนังสือรายงานกิจการประจำปี เพื่อมาศึกษาก่อนประชุมใหญ่ 1 อาทิตย์ 
12.4 นายทองหล่อ เอี่ยมสำอางค์ สมาชิกเลขที่ 2881 ได้เสนอขอให้จัดการเลือกตั้งแบบ
ONE MAN ONE VOTE และไม่แบ่งสาย โดยอาจให้แต่งตัง้ กรรมการชุดหนึง่ มาดำเนินการเรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะ

เลิกประชุมเวลา 15.25 น.
วิวัฒน์ แดงสุภา ประธานในที่ประชุม
(ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา)
รองประธานกรรมการ
รังสรรค์ ปิติปัญญา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)                                 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
(ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา)
(ลงชื่อ)                                 ตำแหน่ง เลขานุการ
(ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา)
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รายงานกิจการประจำปี 2551
ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 50
วันที่ 28 มกราคม 2552
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ทุกท่าน
การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ประจำปี 2551 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการ             
ได้ดำเนินงานโดยยึดหลักผลประโยชน์ของสมาชิกและความมัน่ คงขององค์กร ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นของสมาชิก บุคลากรในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ และได้นำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้เน้นความเป็นธรรม ความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และได้ปรับปรุงพัฒนาระเบียบ ระบบงานต่างๆ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคล่องตัว ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์
แก่สมาชิกโดยส่วนรวม ในด้านเกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิกและคนรอบข้างสมาชิกก็ได้มีการเพิ่ม
อัตราเงินช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ตามสภาวะเศรษฐกิจ และจัดกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม การประกอบอาชีพให้กับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ สมาชิกได้ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยชุมชนโดย
รอบและหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ต่างๆ จำนวนหลายแห่ง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตั้งแต่กลางปี 2551 เป็นต้นมา มีความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและรวดเร็วจาก
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ อเมริ ก ามี ผ ลกระทบในวงกว้ า งรวมทั้ ง ประเทศไทยด้ ว ย ประกอบกั บ
เหตุการณ์ภายในประเทศด้านการเมืองที่มีเหตุการณ์รุนแรงซ้ำเติมเป็นระลอกอย่างต่อเนื่อง ทำให้
คณะกรรมการดำเนิ น การต้ อ งติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด และมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์และมวลสมาชิก แม้นว่าปัจจัยหลายๆ
อย่างเป็นปัจจัยภายนอกที่ประเมินได้ยาก และไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถทุเลาความเสียหาย
จากผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจไปได้พอสมควร โดยสมาชิก สอ.มก. ไม่ได้ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย
ที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา
ผลการดำเนินงานที่กล่าวมาโดยสรุปได้รับความร่วมมือ ความเข้าใจและให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดีจากสมาชิก ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ ตลอดจน
ผู้บ ริ ห ารและหน่ วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทุ ก ๆ วิ ท ยาเขต คณะกรรมการทุ ก ท่ า นขอกราบ              
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอสรุปผลการดำเนินการสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังต่อไปนี้
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1. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2550
รายการ
31 ธันวาคม 2551
1. จำนวนสมาชิกสามัญ (คน)
6,541 ราย
2. จำนวนสมาชิกสมทบ (คน)
1,751 ราย
3. ทุนเรือนหุ้น
2,997,006,210.00
4. ทุนสำรอง
459,988,520.48
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
95,669,168.89
6. เงินรับฝากออมทรัพย์
267,739,464.21
7. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 5,699,333,445.20
8. เงินรับฝากประจำ
3,277,042,589.27
9. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
84,850,900.00
10. สินทรัพย์รวม
13,517,052,775.24
11. กำไรสุทธิประจำปี
296,041,743.57

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2550
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ
6,171 ราย
370
6.00
1,664 ราย
87
5.23
2,634,984,180.00 362,022,030.00 13.74
411,294,428.42
48,694,092.06 11.84
89,948,712.48
5,720,456.41
6.36
253,858,895.50
13,880,568.71
5.47
6,609,489,123.76 (910,155,678.56) (13.77)
1,759,167,380.61 1,517,875,208.66 86.28
84,850,900.00 100.00
12,604,921,842.22 912,130,933.02
7.24
291,568,877.78
4,472,865.79
1.53

2. สมาชิกภาพ

		 2.1  สมาชิกสามัญ
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
สมาชิกลาออกระหว่างปี
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
ถูกจำหน่ายชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (ให้ออก)
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
2.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

3. ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
คงเหลือทุนเรือนหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

6,171
428
32
18
8
6,541
1,751

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2,634,984,180.00
371,415,680.00
(9,393,650.00)
2,997,006,210.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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4. เงินรับฝาก		

การดำเนินงานในรอบปี 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้
รับเงินฝากประเภทต่างๆ และตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
ยอดยกมา
1 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้นระหว่างปี

รายการ
เงินรับฝาก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจำ
รวม
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน 12 เดือน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน 24 เดือน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ลดลงระหว่างปี

คงเหลือ
31 ธันวาคม 2551

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

731,162,989.94 (717,282,421.23)
4,492,379,052.01 (5,402,534,730.57)
3,727,725,123.31 (2,209,849,914.65)
8,951,267,165.26 (8,329,667,066.45)

267,739,464.21
5,699,333,445.20
3,277,042,589.27
9,244,115,498.68

8,622,515,399.87

35,810,900.00
(1,200,000.00)
51,740,000.00
(1,500,000.00)
87,550,900.00
(2,700,000.00)
9,038,818,065.26 (8,332,367,066.45)

34,610,900.00
50,240,000.00
84,850,900.00
9,328,966,398.68

5. เงินให้กู้แก่สมาชิก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สหกรณ์ฯ ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก เป็นเงินทัง้ สิน้ 2,773,351,825.82 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
4,622,700.00 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
639,456,810.20 บาท
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
2,128,012,585.13 บาท
รวมลูกหนี้เงินกู้-ปกติ
2,772,092,095.33 บาท
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี
1,145,769.62 บาท
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
7,044,137.64 บาท
รวมลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อฯ
2,780,282,002.59 บาท
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(6,930,176.77) บาท
ลูกหนี้สุทธิ
2,773,351,825.82 บาท

6. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

ยอดเงินให้กู้ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 จำนวน 31 สหกรณ์
เป็นเงิน
3,768,892,250.00
ให้กู้ระหว่างปี
เป็นเงิน
2,343,660,000.00
ชำระคืนระหว่างปี
เป็นเงิน (3,313,473,100.00)
คงเหลือหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน  29 สหกรณ์
เป็นเงิน
2,799,079,150.00
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7. เงินลงทุน

ยอดเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี
ลงทุนครบกำหนด/ไถ่ถอนระหว่างปี
คงเหลือเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551-ราคาตามบัญชี
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนมูลค่ายุติธรรม

4,978,019,480.98
4,923,767,310.99
(3,149,686,592.91)
6,752,100,199.06
251,184,911.11
7,003,285,110.17

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8. เงินลงทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ

8.1 ทุนการศึกษา แยกเป็น
- ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร ผู้มีรายได้น้อย จำนวน
594
เป็นเงิน 1,091,100.00
- ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี จำนวน
753
เป็นเงิน 1,587,000.00
8.2 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา และบุตรเสียชีวิต แยกเป็น
- สมาชิกเสียชีวิต
จำนวน 23 ราย เป็นเงิน 1,168,800
- คู่สมรสเสียชีวิต
จำนวน 10 ราย เป็นเงิน
178,500
- บิดามารดาเสียชีวิต จำนวน 153 ราย เป็นเงิน 1,266,000
- บุตร/ธิดาเสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน
7,875

ทุน
บาท
ทุน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9. การร่วมสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2551
มีรายการดังต่อไปนี้ 
9.1 สนับสนุนกิจกรรม มก. ด้านวิชาการ
9.2 สนับสนุนกิจกรรม มก. ด้านกีฬา
9.3 สนับสนุน มก. (สหกรณ์)

เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน

549,586.70
550,000.00
1,099,586.70
570,364.00

บาท
บาท
บาท
บาท

10. ผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ

10.1 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ได้ดำเนินการตามแผนงานทีว่ างไว้ และมอบให้กรรมการแต่ละชุดรับผิดชอบ
งานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดแห่งเวลา
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งในระยะที่ผ่านมา                    
มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้
1. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 13,517.05 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 912.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.24 และมีทุนดำเนินการเพิ่มขึ้น 590.54 ล้านบาท หรือร้อยละ
16.83 โดยสมาชิกได้สะสมหุ้นเพิ่ม 362.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.74
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2. เงินส่วนเกินสุทธิ (กำไรสุทธิ)  296.04 ล้านบาท 
3. กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2551
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 5/2551 เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2551
ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2551
4. การกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก พ.ศ. 2551
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 19/2551 เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม
2551 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก พ.ศ. 2551 และประกาศ 5 ฉบับ คือ
1. การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
2. การให้เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
3. การทำประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิก
4. หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การให้สมาชิกกูย้ มื เพือ่ ติดตัง้ พลังงานเชือ้ เพลิงระบบก๊าซในรถยนต์
5. เงินคงเหลือรับรายเดือน
5. การแก้ไขข้อบังคับ
1. มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 18/2551 เมื่ อ วั น ที่           
5 กันยายน 2551 (มติกรรมการดำเนินการ ครัง้ ที่ 16/2551 เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2551) เห็นชอบให้แก้ไข
ข้อบังคับ ข้อ 8 (จ) ให้สมาชิกสมทบซึ่งเป็นผู้สืบสันดานของสมาชิกสามัญ สามารถรับโอนหุ้นได้ แต่
ไม่มีสิทธินับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงใดๆ หรือเป็นกรรมการดำเนินการ
และให้สมาชิกสมทบทำบัตรเอทีเอ็ม และบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำกัด ได้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุม ครั้งที่ 26/2551 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2551 (มติกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 21/2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551) เห็นชอบ
ให้แก้ไขข้อบังคับ (5) ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้มีสมาชิก
สมทบกิตติมศักดิ์ โดยกราบทูลเชิญ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรศั มิพ์ ระวรชายา ในสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ เป็นสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2551 เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2551 เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 58 วรรคที่ 4 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำแหน่ง
ได้คราวละ 1 ปี ไม่เกิน 4 ปี ติดต่อกัน โดยจะต้องพักอย่างน้อย 1 ปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัคร
สำหรับการเลือกตั้งใหม่ได้
6. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2551 เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2551 (มติกรรมการดำเนินการครั้งที่ 17/2551 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551) ได้มีมติให้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประมง จำกั ด สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตร จำกั ด และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน วิชาการ เทคโนโลยีสำหรับ
สนับสนุนเครือข่าย และขบวนการสหกรณ์และความร่วมมือด้านอื่นๆ
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7. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเจ้าหน้าที่
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 28/2551 เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
(มติกรรมการดำเนินการครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551) เห็นชอบให้แก้ไข (เพิ่มเติม)
ระเบียบเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเรื่องข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขในการสนับสนุนทุนการศึกษาของเจ้าหน้าที่
8. การประกันภัยผู้ค้ำประกัน
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 23/2551 เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2551
(มติ ก รรมการดำเนิ น การครั้ ง ที่ 17/2551 เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2551) เห็ น ชอบให้ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย เงินรายได้ทุกคนที่กู้เงินสามัญและใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน โดย
ผู้กู้เป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน ร้อยละ 0.50 ของทุนประกันภัย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าอากร)
9. โครงการประกันสุขภาพสำหรับสมาชิกและครอบครัว
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 22/2551 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2551
(มติกรรมการดำเนินการครั้งที่ 20/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551) เห็นชอบให้สหกรณ์
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัวทำประกันสุขภาพ ภายใต้อัตราค่าเบี้ยประกันและ
เงื่อนไขเดียวกันกับกรรมการและเจ้าหน้าที่
10. โครงการสาธารณประโยชน์
1) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมตำรวจตระเวนชายแดน บ้านน้ำแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นเงิน
5,000 บาท
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดชุมชน เป็นเงิน 10,000 บาท โดยแยกออกเป็น              
2 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนในตำบลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
- โรงเรียนในตำบลวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
3) ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน
94,000 บาท ดังนี้
ลำดับ
ชื่อโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
จังหวัด	 จำนวน (บาท)
1
นิคมพิทักษ์ราษฎร์
ยะลา
10,000
2
บ้านบาโรย
สงขลา
10,000
3
บ้านลีนานนท์
นราธิวาส
10,000
4.
ศรีสมวงศ์
เชียงราย
8,000
5.
บ้านตาตุม
สุรินทร์
8,000
6.
บ้านห้วยเวียงงาม
อุดรธานี
8,000
7.
บ้านแพรกตะคร้อ
ประจวบคีรีขันธ์
8,000
8.
บ้านเขาวัง
นครศรีธรรมราช
8,000
9.
บ้านนายาว
ฉะเชิงเทรา
8,000
10.
บ้านกามาผาโด้
ตาก
8,000
11.
บ้านแม่ลอง
เชียงใหม่
8,000
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10.2 คณะกรรมการเงินกู้
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ปี 2551 สอ.มก. ให้กู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน
(2) สอ.มก. ได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2551 ให้ถือใช้ตั้งแต่
วันที่ 31 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป โดยขยายวงเงินกูส้ ามัญจาก 500,000.- บาท เป็น 800,000.- บาท และ
ให้สมาชิกกูเ้ พือ่ ติดตัง้ พลังงานเชือ้ เพลิงระบบก๊าซในรถยนต์ วงเงินกูไ้ ม่เกิน 60,000.- บาท ได้อกี 1 สัญญา
(3) สหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกทั้งสิ้น ดังนี้
เงินกู้ฉุกเฉิน
จำนวน 5,339 ราย
49,770,260.00 บาท
เงินกู้สามัญ
จำนวน 2,704 ราย
912,370,100.00 บาท
เงินกู้พิเศษ
จำนวน 725 ราย
811,439,810.32 บาท
(4) รายงานเงินกู้ประเภทต่างๆ ประจำปี 2551 มีดังนี้
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม 
รวม

38

เงินกู้ฉุกเฉิน
ราย
บาท
239
2,390,300.00
566
5,130,460.00
249
2,553,900.00
606
5,103,200.00
462
4,852,050.00
400
3,579,500.00
318
3,115,450.00
580
5,457,600.00
326
2,917,800.00
676
6,269,850.00
378
3,493,900.00
539
4,906,250.00
5,339 49,770,260.00

ราย
164
241
241
232
266
213
187
184
190
198
321
267
2,704

เงินกู้สามัญ
บาท
54,100,300.00
78,980,400.00
74,905,700.00
73,695,000.00
86,394,000.00
70,475,500.00
62,278,100.00
61,605,200.00
60,958,300.00
71,888,200.00
121,774,700.00
95,314,700.00
912,370,100.00

ราย
57
57
60
65
64
46
80
57
57
53
58
71
725

เงินกู้พิเศษ
บาท
55,042,870.00
79,223,930.00
90,686,910.32
62,274,300.00
59,221,200.00
50,982,100.00
72,428,000.00
47,614,000.00
70,029,000.00
58,501,000.00
68,009,000.00
97,427,500.00
811,439,810.32

10.3 คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อ 49 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำกัด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ทั้งในด้าน
การศึกษา อบรมสมาชิกและผู้ที่สนใจ ให้ทราบถึงอุดมการณ์ หลักการและวิธีการ การบริหารงานของ
สหกรณ์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการสัมมนาและอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี พอสรุปได้ดังนี้
1. จัดทำข่าว สอ.มก. รายเดือน 12 ฉบับ จัดส่งให้สมาชิกรายบุคคล ตามหน่วยงาน
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการทางไปรษณีย์ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
2. อบรมผู้ประสานงานหน่วยงานต่างจังหวัด วันที่ 15 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1
อาคาร สอ.มก. 36 ปี
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3. โครงการประชุมสัมมนากรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ สอ.มก. ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก
4. โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก
4.1 ครั้งที่ 1 และ 2 เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิก : สอ.มก. วันที่ 26-27 เมษายน 2551
และวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี ผูเ้ ข้าร่วม
สัมมนารวม 196 คน
4.2 ครั้งที่ 3 หลักสูตรหัวหน้างาน เรื่อง บริการของ สอ.มก. กับความต้องการของ
สมาชิก ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถนุ ายน 2551 ณ โรงแรมผึง้ หวาน รีสอร์ทและสปา
จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 71 คน
		 5. โครงการสุขภาพกาย-สุขภาพจิต บรรยายและฝึกปฏิบัติ “21 ท่าดัดตน พ้นโรคภัย”               
โดย อาจารย์พิสิษฐ์ เบญจมงคลวารี มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ “โยคะเพื่อสุขภาพ” โดยครูนันทวัน
เทียนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกำแพงแสน
5.1 วิทยาเขตบางเขน จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 และวันที               ่
5 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
วิทยาเขตบางเขน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 128 คน
5.2 วิทยาเขตกำแพงแสน เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2551 ณ ห้องคอนเวนชัน่ วิทยาเขต
กำแพงแสน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 69 คน
6. มอบทุนอุดหนุนสำหรับบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย เงินได้รายเดือนไม่เกิน 15,260.บาท โดยหากมีบุตรกำลังศึกษาอยู่ 1 คน จะได้รับ 1,400.-บาท, 2 คน จะได้รับ 2,400.-บาท และ           
3 คน จะได้รับ 3,000.-บาท เปิดยื่นเรื่องระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2551 มีสมาชิก
ยื่นขอรับทุน จำนวน 593 ราย เป็นเงิน 1,089,200.- บาท 
7. จัดพิธมี อบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ประจำปี 2551 เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุน บุตรสมาชิกทีม่ กี ารเรียนดีตามเกณฑ์ทสี่ หกรณ์ฯ กำหนด ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จะได้รบั ทุนส่งเสริมฯ ตัง้ แต่ 1,700 - 3,000.- บาท เปิดยืน่ เรือ่ งระหว่าง
วันที่ 2 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2551 ในปีนมี้ สี มาชิกยืน่ ขอรับทุนจำนวน 753 ราย เป็นเงิน 1,587,900.- บาท
8. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับสมาชิก เปิดยืน่ เรือ่ งระหว่างวันที่ 2 มิถนุ ายน - 31 กรกฎาคม
2551 สมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ จำนวน 39 ราย เป็นเงิน 275,635.- บาท
9. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม เปิดยื่นเรื่องระหว่าง
วันที่ 2 มิถนุ ายน - 31 กรกฎาคม 2551 สมาชิกยืน่ เรือ่ งขอรับทุนฯ จำนวน 43 ราย เป็นเงิน 440,000.-บาท
10. โครงการสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2551            
ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ทและสปา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 74 คน
11. โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก (ส่วนกลาง)
11.1 ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง ลูท่ างการลงทุนสำหรับสมาชิก สอ.มก. เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2551
วิทยากร คุณณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ บลจ.ต้นธารคอเปอเรชั่น จำกัด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน 42 คน
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11.2 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง กฎหมายทีค่ วรรูส้ ำหรับสมาชิก สอ.มก. เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2551
วิทยากร คุณชาติ ฟ้าปกาศิต กรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำกัด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 35 คน
12. จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ ส มาชิ ก ผู้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การขยาย           
เวลาราชการ และผูท้ เี่ กษียณอายุราชการก่อนกำหนด วันที่ 10 ตุลาคม 2551 ฟังบรรยายเรือ่ ง ชีวติ เป็นสุข โดย
รศ.น.พ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชัน้ 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี ผูเ้ กษียณอายุ
ราชการ จำนวน 108 ราย ผูท้ ไี่ ด้รบั การขยายเวลาราชการ จำนวน 11 คน และผูท้ เี่ กษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด  43 คน พร้อมทัง้ รับเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวติ และเงินขวัญถุง รวมเป็นเงิน 7,442,732.-บาท
13. โครงการอบรม “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์” รุน่ ที่ 4 วันที่ 18-19 ตุลาคม
2551 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 24 คน 
14. โครงการพบปะสมาชิกหน่วยงานต่างจังหวัด
14.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
สถานีวิทยุ มก. ขอนแก่น วันที่ 28-31 สิงหาคม 2551
14.2 สถานีวิจัยดอยปุย และสถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่ วันที่ 4-7 กันยายน 2551
14.3 สถานีวิจัยทับกวาง ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 กันยายน 2551
14.4 สถานีวจิ ยั ประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ วันที่ 18-21 กันยายน 2551
14.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8 ตุลาคม 2551
14.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสถานีวิจัยประมงศรีราชา
วันที่ 16 ตุลาคม 2551
15. โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่และผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิก สอ.มก. จำนวน 3 ครั้ง            
ผูเ้ ข้ารับการปฐมนิเทศ รวม 259 คน
16. เลีย้ งขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์งานของสหกรณ์ ได้แก่ กองคลัง กองการ
เจ้าหน้าที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2551
ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี 
17. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 51,000.- บาท
17.1 ประสบวาตภัย จำนวน 4 ราย
เป็นเงิน 15,000.- บาท
17.2 ประสบอุทกภัย จำนวน 18 ราย
เป็นเงิน 36,000.- บาท
		 18. จัดทำปฏิทินปีใหม่ เพื่อแจกให้กับสมาชิก หัวหน้าภาควิชา คณะ สำนัก และสหกรณ์
ลูกค้า จำนวน 7,000 ฉบับ 
19. จัดทำหนังสือที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 500 เล่ม แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุ
ราชการและหน่วยงานต่างๆ ภายใน มก. และภายนอก
20. จัดทำหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2551 จำนวน 3,500 เล่ม และรายงานผู้ตรวจ
สอบกิจการ จำนวน 1,500 เล่ม
21. จัดทำการ์ดวันเกิดสวัสดิการของสมาชิก จำนวน 6,200 ใบ
22. เงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ย้อนหลัง จำนวน 649 ราย เป็นเงิน 4,250,412.- บาท
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- เกษียณ หรือมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า  25 ปี
- อายุสมาชิก × 100 ไม่เกิน 3,000 บาท      
- มูลค่าหุ้น × 3,000 หาร 300,000 
สูงสุดไม่เกิน 3,000  บาท

เงินขวัญถุง

เงินเพื่อ
การครองชีพ

อายุหุ้น ×
1,500 บาท

เงินส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

- อายุหุ้น
× 100 บาท

ครึ่งหลัง

เกษียณ โอน  
ย้าย ลาออก

ครึ่งแรก

อายุหุ้น × 3,000 บาท

เจ็บป่วย

บุคลากรประจำ

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

โสด

วันเกิด*

อายุหนุ้  
× 100

คลอดบุตร

(1,000.-)

แต่งงาน

: ทุนการศึกษาบุตร
: ทุนการศึกษาสมาชิก
: ทุนการศึกษาบุตร
ที่คู่สมรสถึงแก่กรรม

เงินช่วย
ทำบุญ

คู่สมรส

บิดา มารดา บุตร

ครอบครัวสมาชิก

ภัยธรรมชาติ

เกษียณ/เกษียณก่อนกำหนด

- อายุหุ้น
- อายุหนุ้ × 500 
 - อายุหุ้น
× 1,500 บาท หาร 4
ไม่เกิน 15,000 บาท × 1,500 บาท หาร 2

สมาชิก

ถึงแก่กรรม

โอน  ย้าย ลาออก

สวัสดิการให้แก่สมาชิก
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10.4 คณะกรรมการบริหารการเงิน
ในรอบปี 2551 สอ.มก. ได้ขนึ้ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำ จำนวน 4 ครัง้ ขณะทีค่ งอัตราดอกเบีย้
เงินให้กู้ยืมไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2550 คือร้อยละ 5.50 ต่อปี ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้กู้ได้รับความเดือดร้อน     
ขณะเดียวกันผู้ฝากก็ได้รับประโยชน์สูงสุดเท่าที่ สอ.มก.จะทำให้ได้ สำหรับรายละเอียดการบริหารเงิน
ของ สอ.มก. มีดังนี้
		 (1) การบริหารอัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ ทัง้ เงินฝากและเงินให้กแู้ ก่สมาชิก ในแต่ละช่วงเวลา
เป็นดังนี้
ประเภท
เงินฝากออมทรัพย์ 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจำ 12 เดือน
เงื่อนไข
ฝากไม่ถึง 3 เดือน 
ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน
ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน 
เงินฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ยราย
เดือน เงื่อนไข
วงเงินฝากตั้งแต่ 500,000.- บาทขึ้นไป
ฝากไม่ถึง 3 เดือน 
ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน
ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน
เงินฝากประจำ 24 เดือน (ไม่เสียภาษี)
เงินฝากประจำ 4 เดือน 
(รับฝากระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 30 พ.ย. 51)
เงินฝากประจำ 5 เดือน 
(รับฝากระหว่างวันที่ 5 ส.ค. - 1 ก.ย. 51)
เงินฝากประจำ 10 เดือน 
(รับฝากระหว่างวันที่ 5 ส.ค. - 1 ก.ย. 51)
เงินฝากประจำ 11 เดือน 
(รับฝากระหว่างวันที่18 ส.ค. - 1 ก.ย. 51)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ระยะเวลา 12 เดือน
ระยะเวลา 24 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 18 ส.ค. 51)
เงินให้สมาชิกกู้ยืม* ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1 ม.ค. 51 25 มิ.ย. 51 5 ส.ค. 51 18 ส.ค. 51 9 ต.ค. 51
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
1.75
3.00

1.75
3.00

1.75
3.00

1.75
3.00

1.75
3.00

3.25
1.75
3.00
3.25

3.75
1.75
3.00
3.25

3.75
1.75
3.00
3.25

3.75
1.75
3.00
3.25

3.75
1.75
3.00
4.25
4.00

3.80
4.00
4.20
3.90
4.25
5.50

5.50

5.50

5.50

5.50
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(2) การบริหารการลงทุน สอ.มก. ได้นำเงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มั่นคง
เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน หรือไม่ด้อยสิทธิ
ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงสัดส่วน ระยะเวลา
การลงทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสม รายละเอียดเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ราคาตลาด
ณ 31 ธ.ค. 51

ประเภทหลักทรัพย์

ราคาตามบัญชี

1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2. ใบรับฝากเงิน
3. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
4. พันธบัตรรัฐบาล
5. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
6. หุ้นกู้ธนาคาร
7. หุ้นกู้เอกชน
8. หุ้นสามัญ
9. กองทุนวายุภักษ์
10. กองทุนส่วนบุคคล
11. ลงทุนระยะสั้น (พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และตั๋วแลกเงิน)
รวมทั้งสิ้น

147.04
4.06
304.24
690.44
682.22
690.00
2,258.15
428.88
100.50
977.50
469.07

147.04
4.06
339.24
754.96
736.64
730.81
2,339.2
411.23
93.47
977.50
469.14

6,752.10

7,003.29

กำไร / (ขาดทุน)          
ที่ยังไม่เกิดขึ้น    
จากเงินลงทุน
35.00
64.52
54.43
40.81
81.05
(17.65)
(7.04)
0.06
251.18

(3) การให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ยืมเงิน สอ.มก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กู้แก่
สหกรณ์อื่นๆ โดยพิจารณาจัดสรรให้ตามคุณภาพการบริหารงาน และความจำเป็นทางด้านการเงินของ
สหกรณ์ผขู้ อกูต้ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความเอือ้ อาทรต่อขบวนการสหกรณ์ โดยมีหลักการ ดังนี้
ก) วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท
ข) อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
ค) ระยะเวลาคืนทุน 50 งวดเดือน
ง) หลักประกัน คณะกรรมการดำเนินการทั้งชุดค้ำประกัน
    ทั้งนี้ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
วันที่บังคับใช้
ระยะสั้น
ระยะยาว
1 ม.ค. 2551
4.60
5.57
1 เม.ย. 2551
4.40
5.30
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(4) กองทุนส่วนบุคคล ในปี 2551 สอ.มก. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
(บลจ.) เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลทั้งสิ้นจำนวน 5 กองทุน โดยคัดเลือกจากประสบการณ์ใน         
การบริหารงานของ บลจ. ต่างๆ ทัง้ นีไ้ ด้กำหนดเงือ่ นไขในการลงทุนว่าต้องรักษาเงินต้นไว้ให้ครบ ไม่ขาดทุน
สร้างผลตอบแทนพอสมควร สามารถรับรู้รายได้เพื่อจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้
ในการนีค้ ณะกรรมการบริหารการเงินได้ตดิ ตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างต่อเนือ่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทีบ่ ริหารกองทุนส่วนบุคคลให้ สอ.มก. ดังนี้
ค่าธรรมเนียมจัดการ
วงเงิน และผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
ผู้จัดการกองทุน
(ล้าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บาท) (ร้อยละ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
1. บลจ.เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
400.00
0.3500
2. บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
227.50
1.2500
3. บลจ.ไอ เอ็น จี (ประเทศไทย) จำกัด
150.00
0.3478
0.3424
4. บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด 100.00
5. บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
100.00
0.3531
รวม
977.50

นโยบายการลงทุน
ในหุ้นสามัญตาม
พ.ร.บ.สหกรณ์
ไม่เกินร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
40.00
75.00
40.00
40.00
40.00

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ
ณ วันที่
31 ธ.ค. 51
362.02
167.91
145.12
88.30
82.36
845.71

หมายเหตุ : ฐานะของกองทุนและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3

(5) การบริหารสภาพคล่อง สอ.มก. ได้ดำรงสภาพคล่องร้อยละ 10 ของเงินฝาก ดังนี้
ประเภทสภาพคล่อง

วงเงิน
(ล้าน
บาท)
40.00
20.00
20.00
207.00
1,950.00
650.00
900.00
100.00
300.00
250.00

1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
1.1 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มก.
1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มก.
2. เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
3. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น 4 ธนาคาร
3.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3.2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
3.4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. วงเงินกู้ยืมเครือข่ายสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ที่สูงกว่าบวก 0.50 บาท
4.1 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
50.00
4.2 สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
50.00
4.3 สอ.กรมป่าไม้ จำกัด
30.00
4.4 สอ.กรมประมง จำกัด
30.00
4.5 สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด
30.00
4.6 สอ.กรมวิชาการเกษตร จำกัด
30.00
4.7 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
30.00
รวมทั้งสิ้น
2,447.00
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หลักประกัน (ล้านบาท)
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล 20 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 22 ล้านบาท
เงินฝากประจำ 24 เดือน จำนวน 230 ล้านบาท
หุ้นกู้เอกชน
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้เอกชน 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
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10.5 คณะกรรมการพัฒนาและแผนงาน
ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาและแผนงานได้ดำเนินการประชุม เพื่อกำหนด
และติดตามแผนงาน ดังนี้
1. การพัฒนาบุคคลากร มีดังนี้
ได้จัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “สู่ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง..มุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ”
2. การศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มีดังนี้
1) สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด
2) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด 
3. การปรับปรุงสำนักงาน มีดังนี้
1) ปรับปรุงและดูแลหอประวัติ โดยจัดทำทะเบียน กุญแจสำหรับคุม และเพิ่มชุด          
โต๊ะหมูบ่ ชู า 1 ชุด สำหรับวางเครื่องสักการะรูป 3 บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้ง สอ.มก
2) ตรวจสอบสภาพโครงการสวนเกษตรจังหวัดระยองและเปลี่ยนจานดาวเทียม           
ที่ชำรุดเสียหายใหม่
3) ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
4. การพัฒนาระบบ มีดังนี้
1) จัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเครื่องสอบถามข้อมูลผ่านหน้าจอสัมผัสและเครื่อง
ปรับสมุดคู่ฝากอัตโนมัติเพื่อเพื่อประเมินผลหลังได้ติดตั้งใช้งาน
2) ปรับเปลี่ยนสมุดคู่ฝากแบบใหม่ (มีแถบแม่เหล็ก) อย่างต่อเนื่อง
3) พัฒนาระบบสอบถามข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR)
4) พัฒนาระบบกู้ฉุกเฉินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
10.6 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. โครงการให้ความรู้ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ศึกษาดูงานการทำสวนยูคาลิปตัส โครงการฯ นี้ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 75 คน สถานที่
ทีพ่ าสมาชิกไปเยีย่ มชมคือ บริษทั สยามฟอเรสทรี จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551
2. โครงการวางแผนอนาคตเพื่อสร้างชีวิตใหม่
โครงการฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการ
เพิ่มรายได้คงเหลือให้มากขึ้น โดยจัดให้มีการสัมมนาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 มีสมาชิกเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 125 คน และมีการจัดโครงการระยะที่ 2 เพื่อติดตามผล
3. โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
โดยคณะกรรมการฯ ได้ติดต่อร้านพันธุ์ไม้ มก. เพื่อจัดสถานที่ให้สมาชิกที่สนใจจะหา     
อาชีพเสริม โดยการนำสินค้าที่ตนเองผลิตหรือผลิตในครอบครัวเพื่อจำหน่าย โครงการฯนี้ มีสมาชิก                
สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 9 ราย แต่เนื่องจากสมาชิกยังไม่พร้อม จึงได้ขอยกเลิกไปก่อน
4. โครงการทำบุญไหว้พระ 9 วัด ภายใน 1 วัน
โครงการฯ นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ขส.มก. กับ สอ.มก. และมีสมาชิกให้ความสนใจ
จำนวนมาก มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 448 คน โดยจัดทั้งหมด 4 ครั้ง
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11. กิจกรรมระหว่างปี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้
กับกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ โดยส่งเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
วัน เดือน ปี
25 กุมภาพันธ์ 2551
29 กุมภาพันธ์ 2551
7 มีนาคม 2551
13-15 มีนาคม 2551
21 มีนาคม 2551
4-6 เมษายน 2551

12 พฤษภาคม 2551
17-18 พฤษภาคม 2551

29-31 พฤษภาคม 2551

5 มิถุนายน 2551
7-8 มิถุนายน 2551
4 กรกฎาคม 2551
11-12 กรกฎาคม 2551
11-13 กรกฎาคม 2551
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม-ประชุมสัมมนา
น.ส.สมศรี หลิมตระกุล

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

ก้าวสูศ่ ตวรรษสหกรณ์ไทย : สหกรณ์               จ.เชียงใหม่
อยู่ตรงไหนในนโยบายรัฐบาล 
การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ กรุงเทพฯ
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
ออมทรัพย์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม การเตรี ย มพร้ อ มการส่ ง เสริ ม และ กรุงเทพฯ
พัฒนาสหกรณ์
รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย การอายัดเงินปันผล เฉลี่ยคืน และ จ.สุราษฎร์ธานี
นายพิภพ เหล่าพัดจัน
ค่าหุ้น กับคดีสหกรณ์
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม ทิศทางของสหกรณ์กบั ภาวะเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ
การเงินปี 51
นางปิยธิดา แย้มเกษร
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม 
 แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2551 จ.ขอนแก่น
กับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
การแก้ไข พ.ร.บ. สหกรณ์ให้
กรุงเทพฯ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
IT กับการพัฒนาระบบงานสหกรณ์/ ประเทศเมียนมาร์
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา การบริหารการเงิน และการบริหาร
นายวิเชียร ไล้เลิศ
ความเสี่ยงด้านการเงิน
นายชาญชัย ไล้เลิศ
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
การอายัดเงินปันผล เฉลีย่ คืน และค่าหุน้ จ.อุดรธานี
นายวิเชียร ไล้เลิศ
กั บ การค้ ำ ประกั น และความรั บ ผิ ด
นายชาญชัย ไล้เลิศ
ชอบของกรรมการ
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
นางปิยธิดา แย้มเกษร
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
กรุงเทพฯ
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
แนวคิดในการบริหารสหกรณ์ยุคใหม่ จ.เชียงใหม่
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร งานพลังสหกรณ์ พลังงานทดแทน กรุงเทพฯ
น.ส.พรชนัน สมบูรณ์สวัสดิ์ หลักสูตร เจ้าหน้าที่การเงิน
กรุงเทพฯ
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม กลยุทธ์การบริหารจัดการและการให้บริการ จ.สุพรรณบุรี
นางพรพรรณ ผลวงษ์
ทีป่ ระสบความสำเร็จ (ชมรมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

วัน เดือน ปี
26 กรกฎาคม 2551
16-17 สิงหาคม 2551

28-29 สิงหาคม 2551
12-14 กันยายน 2551

22 กันยายน 2551

22-28 กันยายน 2551
29-30 กันยายน 2551
9-16 ตุลาคม 2551
10-12 ตุลาคม 2551
28 ตุลาคม 2551

22 พฤศจิกายน 2551
9-13 ธันวาคม 2551
19-21 ธันวาคม 2551

รายชื่อผู้เข้าร่วม
หัวข้อเรื่อง
สถานที่
อบรม-ประชุมสัมมนา
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา แนวทางการสร้างสถาบันการเงิน         
 กรุงเทพฯ
ภาคประชาชน
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม การบริหารความเสี่ยงและแนวทาง         จ.นครราชสีมา
นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ การต่ อ สู้ ค ดี ห นี้ น อกระบบ-บั ต ร
เครดิต
นายชาญชัย ไล้เลิศ
นายบุญช่วย เอีย่ มประพัฒน์
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
นางจารนัย ผาระนัด
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ธุรการ
กรุงเทพฯ
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม หลั ก การสหกรณ์ กั บ การดำรงชี วิ ต จ.ชัยนาท
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
นายวิเชียร สลากรธนวัฒน์
นางณัฐสรัญ สลากรธนวัฒน์
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย จ.ขอนแก่น
การหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญ
นายวิเชียร ไล้เลิศ
ข้ า ราชการเพื่ อ ชำระหนี้ เ งิ น กู้ ใ ห้ แ ก่
นายนพดล ระโยธี
สวั ส ดิ ก ารภายในส่ ว นราชการและ
นายชาญชัย ไล้เลิศ
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา สหกรณ์ พ.ศ. 2551
น.ส.เสาวภา ศิริภาณุพงษ์
นางจารนัย ผาระนัด
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ความก้าวหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ในระดับที่สูงขึ้น
น.ส.สดใส ศรีเจริญสุข
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
กรุงเทพฯ
นักประชาสัมพันธ์สหกรณ์
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี
ไทย-เกาหลี
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม การทำงานด้วยความสุข
จ.ชลบุรี
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล สนุกเมื่อได้ทำงาน
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม การให้บริการด้านการเงินครบวงจร กรุงเทพฯ
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
นางปิยธิดา แย้มเกษร
นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม บริหารสหกรณ์อย่างไรในภาวะเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
ปัจจุบัน
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา เปิดโลกอัญมณี ศรีบูรพาทิศ
จ.จันทบุรี
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร วันเครดิตยูเนี่ยนสากลปี 2551
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ กั บ การเตรี ย ม จ.เชียงใหม่
พ ร้ อ ม รั บ มื อ ผ ล ก ร ะ ท บ วิ ก ฤ ต
นายชาญชัย ไล้เลิศ
เศรษฐกิจโลกรอบใหม่
นายนพดล ระโยธี
ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
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รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเยี่ยมชมกิจการ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้ยึดมั่น
นโยบายการบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และปรับปรุงระบบการทำงานโดยนำระบบเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับสมาชิกที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
สมาชิกสมทบ ให้เกิดความมั่นใจและประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกตลอดมา 
ปี 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ งๆ และหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ เข้าเยีย่ มชม
ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก การให้สินเชื่อ และเทคโนโลยี
ต่างๆ ดังนี้ 
วันเดือนปี
21 เมษายน 2551
4 พฤษภาคม 2551
15 พฤษภาคม 2551
29 พฤษภาคม 2551
12 มิถุนายน 2551
13 มิถุนายน 2551
20 มิถุนายน 2551
11 กรกฎาคม 2551
19 พฤศจิกายน 2551
11 ธันวาคม 2551
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รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
- สินเชื่อเพื่อการเคหะ จำนวน 23 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
- เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน จำนวน 100 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสื่อสารทหารอากาศ จำกัด
- การดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 7 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
- การลงทุนร่วมกับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด
- ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบบริการสหกรณ์ 24 ชัว่ โมง จำนวน 17 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด
- การบริหารงานของ สอ.มก. จำนวน 30 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
- โครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 5 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด
- การดำเนินงานของ สอ.มก. จำนวน 10 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด
- ระบบงานของ สอ.มก. จำนวน 20 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
- แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ จำนวน 48 คน

รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

รายงานความก้าวหน้าของโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้สนับสนุนร่วมทุนในโครงการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีหลายโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มี
การส่งคืนเงินลงทุนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งพอสรุปรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้ดังนี้
มติ
ที่ประชุม

โครงการ

เงินกู้
รับชำระเงินกู้
เงินกู้
วงเงิน วงเงิน โครงการ
โครงการ
อนุมัติ ก่อสร้าง (เงินต้น) เงินต้น ดอกเบี้ย รวม คงเหลือ

โครงการก่อสร้างที่ได้ชำระคืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 5 โครงการ
25 ม.ค.44 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 1 170.00
27 ม.ค.47 โครงการก่อสร้างอาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
50.00
27 ม.ค.47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน 1
63.71
27 ม.ค.47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บางเขน 
59.86
27 ม.ค.48 โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
74.00
รวม
417.57
โครงการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 โครงการ
21 ก.ย.47 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตฯ ระยะที่ 3 125.90
27 ม.ค.48 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตฯ ระยะที่ 4 250.00
27 ม.ค.48 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 2 150.00
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
29 มิ.ย.50 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ซอย 45
120.00
29 มิ.ย.50 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร กพส.
33.02
29 มิ.ย.50 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต กพส.
130.59
26 ม.ค.51 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
78.48
26 ม.ค.51 โครงการก่อสร้างอาคารบุคลากร ซอย 45 
197.40
26 ม.ค.51 โครงการก่อสร้างอาคารบุคลากร จังหวัดสกลนคร 
 84.10
รวม
1,169.49
กรณีคำนวณจากฐานเงินฝากทุกประเภท
2,255.29
80 % ของเงินฝาก มก. จำนวน 2,819.11 ล้านบาท
วงเงินคงเหลือที่ใช้ได้
1,085.80

163.59 163.59 163.59
52.86 52.86 52.86
62.83 62.83 62.83
45.45 45.45 45.45
72.30 72.30 72.30
397.03 397.03 397.03

30.51 194.10
0.09 52.95
7.89 70.72
4.83 50.28
2.93 75.23
46.25 443.28

118.37 118.37
238.74 238.74
143.52 143.52

10.96
4.12

70.01
68.48

-

80.97 48.36
238.74
72.60 75.04

111.36 12.11 12.11
26.95 3.56 3.56
109.04 0.48 0.48
78.48 0.83 0.83
159.20 0.69 0.69
84.10 (0.32) (0.32)
1,069.76 517.98 138.49 15.08 153.57 379.49
กรณีคำนวณจากฐานเงินฝากออมทรัพย์ - ออมทรัพย์
พิเศษ 80 % ของเงินฝาก มก. จำนวน 1,016.48 813.18 
วงเงินคงเหลือที่ใช้ได้
(356.31)

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกสมทบ มียอดเงินฝากทุกประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 2,819.11 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ให้การสนับสนุนเงินในการก่อสร้างอาคารแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงินไม่เกิน ร้อยละ 80
ของยอดเงิน ฝากของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ เป็นเงิ น 2,255.29 ล้ านบาท วงเงิ น ที่ ได้ ข อใช้ ไปแล้ ว
1,169.49 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่จะใช้ได้ จำนวน 1,085.80 บาท และได้ใช้คืนแล้ว 5 โครงการ   
เป็นเงิน 397.03 ล้านบาท
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อัตราดอกเบี้ย สหกรณ์คิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ถือเป็นหน่วยงานที่มีพระคุณเกื้อหนุน
สหกรณ์มาด้วยดีตลอด โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประกาศของสหกรณ์
บวกเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อปี ในกรณีที่เงินฝากของ มก. มียอดเงินฝากคงเหลือลดลงทำให้ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80 ของเงินฝากทุกประเภท สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยจากทุกโครงการในอัตรา
เท่ากับที่ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

โครงการที่สหกรณ์กำลังดำเนินการมีทั้งหมด 6 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างหอพักนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน
เป็นอาคารหอพักสำหรับนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีดาดฟ้า จำนวน 2 หลัง ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท แสงชัยโชค จำกัด ที่ปรึกษา
ควบคุมงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ในการก่อสร้าง 130.59 ล้านบาท วงเงินใช้ในการก่อสร้าง 109.04 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน
20 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 420 วัน เริ่มงานวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2552
2. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
เป็นอาคารจอดรถสูง 4 ชั้น พร้อมชั้นลอยและชั้นดาดฟ้า จอดรถได้ 264 คัน ชั้นล่างเป็น
สถานทีป่ ระกอบการร้านค้า ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง บริษทั แคนดูคอนสตรัค๊ ชัน่ จำกัด ทีป่ รึกษาควบคุมงาน
บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงินที่ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง 78.48 ล้านบาท วงเงินที่ใช้            
ในการก่อสร้าง 78.48 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืน 20 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน เริ่มงานวันที่ 1
ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2552
3. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45
เป็นอาคารจอดรถสูง 7 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด
ที่ปรึกษาควบคุมงาน บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงินที่ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง 120.00
ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 111.36 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 20 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง
495 วัน เริ่มงานวันที่ 15 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2553
4. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45
เป็นอาคารจอดรถสูง 7 ชัน้ พร้อมชัน้ ดาดฟ้า ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง บริษทั เอส. อินเตอร์ แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่ปรึกษาควบคุมงาน บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงินที่ได้รับอนุมัติใน
การก่อสร้าง 197.40 ล้านบาท วงเงินทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง 159.20 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 20 ปี
ระยะเวลาก่อสร้าง 495 วัน เริ่มงานวันที่ 5 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
5. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน
เป็นอาคารชั้นเดียว ผู้รับเหมาก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะโกราย เอ็นจิเนียริ่ง ที่ปรึกษา
ควบคุมงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ในการก่อสร้าง 33.02 ล้านบาท วงเงินทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง 26.95 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 20 ปี
ระยะเวลาก่อสร้าง 200 วัน เริ่มงานวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2552
6. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เป็นอาคารสูง 4 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ในการก่อสร้าง 84.10 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร 84.10 ล้านบาท ระยะเวลา
ชำระคืนทุน 15 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน
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การเร่งรัดหนี้สินสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้
ในปี 2551 คณะกรรมการดำเนินการได้ติดตามหนี้สินสมาชิกที่ผิดนัดงวดชำระหนี้และดำเนิน
คดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้เสร็จสิ้น และสมาชิกที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นในปี 2551 ดังนี้
1. นายสำออย เชือ้ ศิริ สมาชิกเลขที่ 6212 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเงินค่าขายทีช่ ำระหนี้
เงินต้นและดอกเบี้ย รวม 163,238.- บาท ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100 % เมื่อปี 2548
2. นางเปรมจิตต์ เตาะกระโทก สมาชิกเลขที่ 7804 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ นำเงินชำระหนี้
เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย รวม 213,304.80 บาท ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100 % เมื่อปี 2548
3. นายสมหมาย สัมฤทธิ์ สมาชิกเลขที่ 5522 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
สมาชิกขายที่ได้นำเงินชำระหนี้เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย รวม 88,878.72 บาท และโอนหุ้นชำระหนี้
จำนวน 127,430.- บาท ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100 % เมื่อปี 2550
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
รายชื่อสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ถูกดำเนินคดีและได้รับชำระหนี้
ประจำปี 2551
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
เงินให้สมาชิกกู้ยืม

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

น.ส.กมลพร พุ่มสาหร่าย
นายสมมารถ ทองชั่ง
นายนฤดม บุญหลง
นางฐิติรัตน์ ตู้จินดา
นางอวยพร รัตนกำพล
น.ส.บุญช่วย เดชสุวรรณ์
นายแถว เมฆปั้น
นายสุรพงษ์ ทรัพย์เย็น
นางนภาศรี ไวศยะนันท์
นางทัศนีย์ พจนไพบูลย์
นายสวรรค์ ผาภุมมา
นางสุทัศสา สุขีวงศ์
นายวิรัตน์ สุขีวงศ์
น.ส.อรพิฌชา เต็มศิริ
นายสำออย เชื้อศิริ
นางเปรมจิตต์ เตาะกระโทก
นายสมหมาย สัมฤทธิ์
รวม
ดำเนินคดี ปี 2551
18 นายประมวล แก้วประดับ
19 นางขวัญประภา บุญวิก
รวม
รวม
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
20 เคหเกษตรและสหกรณ์ฯ
21 โครงการบ้านสามเมือง
22 โครงการบ้านสวนอ้อมดอย
23 โครงการสิริภาทาวเวอร์ฯ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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เลขที่
สมาชิก

หนี้คงเหลือ
ยกมา

รับชำระหนี้
ระหว่างปี

5613 283,354.03 
 2,438.81 
7705
80,932.58 
 1,350.06 
713
790,432.17 
 6,951.76 
4127 145,983.48 
- 
1762 542,965.48 
 5,634.56 
3844 243,347.48 
 1,796.31 
2368 278,764.46 
 4,001.76 
7108 327,587.64 
 1,370.56 
2563 1,697,161.01 
 8,391.51 
7247 195,490.69 
564.31 
6635 275,504.66 
954.74 
4173 755,112.73 
- 
4343 774,726.03 
- 
9631 733,587.01 
 47,357.43 
6212 160,173.15 
 160,173.15 
7804 214,067.28 
 214,067.28 
5522 181,390.70 
 181,390.70 
7,680,580.58 636,442.94
7819
9447

หนี้คงเหลือ
ยกไป

ผลการดำเนินคดี

280,915.22 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
79,582.52 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
783,480.41 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
145,983.48 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
537,330.92 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
241,551.17 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
274,762.70 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
326,217.08 
 อยู่ระหว่างรับเงินที่ขายทอดตลาด
1,688,769.50 
 รอเฉลี่ยทรัพย์
194,926.38 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
274,549.92 
 อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด
755,112.73 
 อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด
774,726.03 
 อยูร่ ะหว่างประกาศขายทอดตลาด
686,229.58 
 อยูร่ ะหว่างผ่อนชำระหนีต้ ามคำพิพากษา
- 
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
- 
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
- 
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
7,044,137.64

- 
- 
734,842.75 
 อยู่ระหว่างดำเนินคดี
- 
- 
410,926.87 
 อยู่ระหว่างดำเนินคดี
1,145,769.62
7,680,580.58 636,442.94 8,189,907.26
14,847,375.90 
- 
11,250,000.00 
- 
25,000,000.00 
- 
38,847,375.90 
- 
89,944,751.80
97,625,332.38 636,442.94

14,847,375.90 
11,250,000.00 
25,000,000.00 
38,847,375.90 
89,944,751.80
98,134,659.06

รอคำสั่งศาลพิพากษาล้มละลาย
และขอตัดบัญชีหนี้สูญตาม
ระเบียบของนายทะเบียน
สหกรณ์
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รายชื่อลูกหนี้ สมาชิกและสหกรณ์อื่น
ที่ถูกดำเนินคดีและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปี 2551
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลข
สมาชิก

เงินให้สมาชิกกู้ยืม
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100 % ปี 2541
1
น.ส.กมลพร พุ่มสาหร่าย
5613
2
นายสมมารถ ทองชั่ง
7705
3
นายนฤดม บุญหลง
713
4
นางฐิติรัตน์ ตู้จินดา
4127
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100 % ปี 2542
5
นางอวยพร รัตนกำพล
1762
6
น.ส.บุญช่วย เดชสุวรรณ์
3844
7
นายแถว เมฆปั้น
2368
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100 % ปี 2545
8
นายสุรพงศ์ ทรัพย์เย็น
7108
9
นางนภาศรี ไวศยะนันท์
2563
10 นางทัศนีย์ พจนไพบูลย์
7247
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100 % ปี 2550
11 นายสวรรค์ ผาภุมมา
6635
12 นางสุทัศสา สุขีวงศ์
4173
13 นายวิรัตน์ สุขีวงศ์
4343
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 50 % ปี 2551
14 น.ส.อรพิฌชา เต็มศิริ
9631
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 14 ราย
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20 % ปี 2551
15 นายประมวล แก้วประดับ
7819
16 นางขวัญประภา บุญวิก
9447
ลูกหนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดี 2 ราย
รวมเงินให้สมาชิกกู้ยืมทั้งสิ้น 16 ราย
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100 % ปี 2547
สหกรณ์เคหเกษตรและสหกรณ์ จำกัด รวม 4 สัญญา
1
สัญญาที่ 1 เคหเกษตรและสหกรณ์ฯ
2
สัญญาที่ 2 โครงการบ้านสามเมือง
3
สัญญาที่ 3 โครงการบ้านสวนอ้อมดอย
4
สัญญาที่ 4 โครงการสิริภาทาวเวอร์ฯ
รวมเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
รวมเงินกู้ยืมและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมา
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกไป
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

หนี้คงเหลือสุทธิ

ตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

ผลการดำเนินคดี

280,915.22 
79,582.52 
783,480.41 
145,983.48 

280,915.22 
79,582.52 
783,480.41 
145,983.48 

อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น

537,330.92 
241,551.17 
274,762.70 

537,330.92 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
241,551.17 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
274,762.70 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น

326,217.08 
1,688,769.50 
194,926.38 

326,217.08 
 อยู่ระหว่างรับเงินที่ขายทอดตลาด
1,688,769.50 
 รอเฉลีย่ ทรัพย์
194,926.38 
 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น

774,726.03 
274,549.92 
755,112.73 

774,726.03 
 อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด
274,549.92 
 อยูร่ ะหว่างประกาศขายทอดตลาด
755,112.73 
 อยูร่ ะหว่างประกาศขายทอดตลาด

686,229.58 
7,044,137.64

343,114.79 
 อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษา
6,701,022.85

734,842.75 
410,926.87 
1,145,769.62 
8,189,907.26 

146,968.55 
 อยู่ระหว่างดำเนินคดี
82,185.37 
 อยูร่ ะหว่างดำเนินคดี
229,153.92 
6,930,176.77 

14,847,375.90 
11,250,000.00 
25,000,000.00 
38,847,375.90 
89,944,751.80
98,134,659.06

14,847,375.90 
11,250,000.00 
25,000,000.00 
38,847,375.90 
89,944,751.80
96,874,928.57

รอคำสั่งศาลพิพากษาล้มละลาย
และขอตัดบัญชีหนี้สูญ
ตามระเบียบของนายทะเบียน
สหกรณ์

96,500,658.27
96,874,928.57
374,270.30
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   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
วันที่ 14 มกราคม 2552

เรียน  นายเจริญ ศรีแสง
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หนังสือรับรองฉบับนีใ้ ห้ไว้เพือ่ ประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพื่อแสดงความเห็นว่า            
งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกีย่ วกับงบการเงินทีท่ า่ นตรวจสอบตามทีข่ า้ พเจ้าทราบ และคิดว่า
ควรจะเป็นดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่               
ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติ                
ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึง่ รวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้              
ในภายหน้า ซึ่งควรจะได้นำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการตั้งสำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน        
งบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำกัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

รายงานกิจการประจำปี 2551
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7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และ
อาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกีย่ วกับหลักประกันทัง้ หมดทีส่ หกรณ์ให้แก่บคุ คลทีส่ าม นอกจากนีส้ หกรณ์ไม่มคี ดีฟอ้ งร้องอืน่ และไม่มี
คดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือไม่ปรากฎข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งต้องนำมาปรับปรุง                
งบการเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ

 

(นางสาวสมศรี หลิมตระกูล)
ผู้จัดการ
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รายงานผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุน และ                
งบกระแสเงิ น สด สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของแต่ ล ะปี ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ        
งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป และตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้   
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่           
การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้ วิ ธี ก ารทดสอบ หลั ก ฐานประกอบรายการทั้ ง ที่ เ ป็ น จำนวนเงิ น และ                
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้จัดทำขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ
2550   ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์                
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่              
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

(นายเจริญ ศรีแสง)				
ผู้สอบบัญชี

237/56 ซอยติวานนท์ 45
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
วันที่ 14 มกราคม 2552
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
					
				
หมายเหตุ
		 สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
เงินฝากสหกรณ์อื่น
3
เงินลงทุน
4
ระยะสั้น
ระยะยาว
รวมเงินลงทุน
ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ
5
ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
6
ระยะสั้น
ระยะยาว
รวมลูกหนี้อื่นสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
7
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
8
สินทรัพย์อื่น
9
รวมสินทรัพย์
10

ปี 2551
บาท

ปี 2550 	
บาท 	

89,984,704.57
264,000,000.00

54,711,178.13
440,000,000.00

2,040,695,456.86
4,962,589,653.31
7,003,285,110.17

1,720,592,110.29
3,338,985,821.56
5,059,577,931.85

1,310,094,597.60
4,640,564,798.09
16,227,423.77
5,966,886,819.46
-   
5,966,886,819.46

2,220,850,065.14
4,567,333,680.90
13,203,061.72
6,801,386,807.76
-   
6,801,386,807.76

54,006.00
27,006.00
1,259,730.49
1,351,788.98
1,313,736.49
1,378,794.98
14,399,024.53
14,464,846.85
101,895,440.60
110,600,470.57
75,287,939.42
122,801,812.08
13,517,052,775.24 	 12,604,921,842.22 	

59

รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

					
				
หมายเหตุ
		 หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สิน
เงินรับฝาก
11
เงินกู้ยืม
12
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม		
หนี้สินอื่น
13
รวมหนี้สิน
14
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 15
กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
16
กำไรสุทธิประจำปี
รวมทุนของสหกรณ์		
		 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		

ปี 2551 	
บาท 	
9,244,115,498.68

ปี 2550 	
บาท 	
8,622,515,399.87

34,610,900.00
400,000,000.00
50,240,000.00
-   
84,850,900.00 	 400,000,000.00 	
88,195,822.51
73,051,792.80
9,417,162,221.19 	 9,095,567,192.67 	

2,997,006,210.00 2,634,984,180.00
459,988,520.48
411,294,428.42
95,669,168.89
89,948,712.48
251,184,911.11
81,558,450.87
296,041,743.57
291,568,877.78
4,099,890,554.05 	 3,509,354,649.55 	
13,517,052,775.24 	 12,604,921,842.22 	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

(รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 		
ประธานกรรมการ 		
						
(ผศ.สุชิน  ปลีหะจินดา) 		
เลขานุการ 		
วันที่ 14 มกราคม 2552 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
ปี 2551
บาท
%

ปี 2550
บาท

%

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
   ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
165,017,768.34 26.56 157,526,078.92 25.11
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
180,249,727.53 29.02 215,280,215.19 34.33
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
14,880,017.50 2.40 18,331,778.95 2.92
รวมดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื และเงินฝาก 360,147,513.37 57.98 391,138,073.06 62.36
   ผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
206,282,263.72 33.21 201,686,401.65 32.15
เงินปันผล
28,700,635.00 4.62 29,377,600.68 4.68
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
26,034,673.59 4.19
5,062,963.39 0.81
รวมผลตอบแทนจากการลงทุน
261,017,572.31 42.02 236,126,965.72 37.64
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	 621,165,085.68 	 100.00 	 627,265,038.78 100.00
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
4,786,427.20 0.77
5,104,638.59 0.81
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
199,632,955.06 32.14 184,574,223.19 29.43
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจำ
67,120,103.57 10.81 89,304,478.93 14.24
รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
271,539,485.83 43.72 278,983,340.71 44.48
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
11,549,835.30 1.86
3,726,175.38 0.59
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
1,857,861.40 0.30 16,551,009.78 2.64
รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
13,407,696.70 2.16 20,277,185.16 3.23
เงินกูย้ มื ระยะยาว-ดอกเบีย้ จ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน	 1,019,457.66 	 0.16 	 - 	 - 	
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
285,966,640.19 46.04 299,260,525.87 47.71
หัก หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ (รับคืน)
374,270.30 0.06
(1,743,413.48) (0.28)
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ	 334,824,175.19 	 53.90 	 329,747,926.39 	 52.57 	
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ปี 2551	 ปี 2550 	
	 บาท 	 % 	 บาท 	 % 	
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้จากการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. 7,000,000.00 1.13
6,875,000.00 1.11
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า
51,600.00 0.01
39,200.00 0.01
รายได้อื่น
158,050.81 0.03
252,460.85 0.03
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
7,209,650.81 1.17
7,166,660.85 1.15
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือนและค่าจ้าง
9,129,557.00 1.47
8,266,785.00 1.32
เงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่
828,603.60 0.13
1,321,167.33 0.21
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
129,429.00 0.02
159,271.40 0.03
สวัสดิการเจ้าหน้าที่
2,412,924.29 0.39
2,212,515.77 0.35
เงินรางวัลพิเศษ
2,166,500.00 0.35
1,950,000.00 0.31
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมสัมมนา
589,832.25 0.09
554,527.11 0.09
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
15,256,846.14 2.45 14,464,266.61 2.31
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
2,084,446.32 0.34
2,053,198.20 0.33
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์การใช้อาคารและที่จอดรถฯ 8,705,029.97 1.40
8,942,037.02 1.42
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
993,527.14 0.16
982,290.19 0.16
ค่าสาธารณูปโภค
1,214,382.25 0.20
1,222,443.06 0.19
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
197,048.60 0.03
142,709.04 0.02
ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษียานพาหนะ
48,197.91 0.01
30,915.64 0.01
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์	 13,242,632.19 	 2.14 	 13,373,593.15 	 2.13
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก 2,842,910.82 0.46
2,212,077.53 0.35
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และบริการสมาชิก 2,779,336.87 0.45
2,840,840.70 0.45
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสมาชิก
627,454.00 0.10
601,709.00 0.10
ค่าหุ้นให้สมาชิกประจำปี
1,289,550.00 0.21
1,230,410.00 0.20
ค่าสมนาคุณของให้สมาชิก
465,536.00 0.07
1,727,400.00 0.28
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่
303,663.00 0.05
388,576.50 0.06
ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก
1,092,200.00 0.18
1,035,800.00 0.17
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	 9,400,650.69 	 1.52 	 10,036,813.73 	 1.61 	
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ปี 2551	 ปี 2550 	
	 บาท 	 % 	 บาท 	 % 	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุม
1,018,500.00 0.16
1,039,300.00 0.17
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
398,555.00 0.06
320,164.00 0.05
ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจสอบกิจการ และค่าตรวจสอบภายใน 508,000.00 0.08
448,000.00 0.07
ค่าสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,669,950.70 0.27
1,312,656.00 0.21
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
305,511.46 0.05
157,582.90 0.03
ค่าวัสดุสำนักงาน
381,130.57 0.06
461,437.29 0.07
ค่ารับรอง
342,812.67 0.06
458,490.51 0.07
ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี
179,788.90 0.03
516,272.93 0.08
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
118,614.10 0.02
139,485.00 0.02
ค่าสมนาคุณ
1,012,810.00 0.16
836,650.00 0.13
ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาระหว่างสหกรณ์
848,636.07 0.14
707,556.30 0.11
ค่าใช้จ่ายอื่น
1,307,643.94 0.21
1,073,441.04 0.17
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	 8,091,953.41 	 1.30 	 7,471,035.97 	 1.18 	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น	 45,992,082.43 	 7.41 	 45,345,709.46 	 7.23 	
กำไรสุทธิ	 
296,041,743.57 	 47.66 	 291,568,877.78 	 46.49
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
ปี 2551	 ปี 2550 	
	 บาท 	 บาท 	
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		 		
296,041,743.57 	 291,568,877.78 	
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,084,446.32
2,053,198.20
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
8,705,029.97
8,942,037.02
หนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
374,270.30
(1,743,413.48)
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 26,117,645.56 (44,375,501.55)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
7,856,184.93
(7,808,636.97)
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ยืมค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
1,427,652.24
(94,900.48)
ดอกเบี้ยเงินให้ มก. กู้ยืมค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(4,452,014.29)
(1,695,542.08)
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
-   
12,792.21
เงินปันผลคลาดเคลื่อน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-   
1,926.62
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
31,880.24
(49,330.16)
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
227,093.23
(436,783.21)
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 15,042,921.55
3,171,315.62
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1,648,216.32 (14,107,390.90)
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(228,287.67)
55,191.78
เงินสมนาคุณค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
13,600.00
-   
ค่าจ้างทั่วไปค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
34,830.00
(33,705.00)
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
271,000.00
65,000.00
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
828,603.60
1,321,167.33
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				 356,024,815.87 	 236,846,302.73 	
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ปี 2551	 ปี 2550 	
	 บาท 	 บาท 	
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (261,818,550.99) (271,743,142.60)
ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ยืม
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 969,813,100.00
79,312,501.80
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(27,000.00)
(7,800.00)
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(230,791.91)
3,207,691.98
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(54,847.45) (90,596,234.16)
ลูกหนี้อื่น
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
-   
820.00
สินทรัพย์แทนการชำระหนี้รอจำหน่าย
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
92,819.00
(1,676,485.34)
เงินประกัน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
20,000.00
(20,000.00)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
75,561.70
(188,096.99)
เงินรอเรียกเก็บ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 13,364,286.01 (13,364,286.01)
เงินทดรองดำเนินคดี
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(12,624.54)
(15,097.96)
เงินลงทุนก่อสร้างโครงการพิเศษ มก.
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 129,533,228.89 (128,398,826.22)
หนี้สินดำเนินงาน  เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
38,015.00
(1,756,882.50)
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-   
(234,704.50)
กองทุน เอไอเอ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(13,713.50)
(2,100.00)
เงินประกันสังคมค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(33,630.00)
37,036.00
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-   
(140,000.00)
ค่าวัสดุสำนักงานค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-   
(22,630.50)
เงินประกันกลุ่มสมาชิกให้บริษัทค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(46,414.05)
(39,328.24)
เงินค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
17,259.04
-   
กองทุนเกษียณอายุค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-   
(25,444.00)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-   
(8,000.00)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(446,950.98)
(747,383.15)
เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
325,156.93
915,149.71
รายได้จากการใช้ประโยชน์อาคาร สอ.มก. รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-   
1,675,000.00
เงินประกันโครงการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,462,500.00)
682,500.00
โครงการสงเคราะห์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(103,050.00)
(500,205.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน		 		 1,204,054,169.02 	 (186,809,644.95)
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ปี 2551	 ปี 2550 	
	 บาท 	 บาท 	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (421,573,292.13) (1,031,025,253.68)
เงินลงทุนระยะยาว
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (1,352,507,425.95) (633,305,281.16)
เงินสดจ่ายค่าซอฟต์แวร์
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
-   
(10,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(1,306,959.00)
-   
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(711,665.00)
(721,372.53)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
(1,776,099,342.08) (1,665,061,907.37)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากออมทรัพย์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฝากประจำ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ธนาคารระยะสั้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทุนเรือนหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายปันผล
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน		 		
เงินสดสุทธิ (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี	 			
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13,880,568.71
26,943,207.57
(910,155,678.56) 1,977,975,962.62
1,517,875,208.66 401,741,529.75
(400,000,000.00) 10,000,000.00
84,850,900.00 (638,759,000.00)
362,022,030.00 236,297,810.00
(162,748,283.00) (136,985,575.93)
(40,987,959.32) (37,775,724.66)
(5,977,161.99)
(5,207,393.44)
(4,349,304.00)
(3,644,404.00)
(23,081,621.00) (20,730,707.00)
(10,000.00)
(10,000.00)
431,318,699.50 	 1,809,845,704.91 	
(140,726,473.56) (42,025,847.41)
494,711,178.13 536,737,025.54
353,984,704.57 	 494,711,178.13
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่นำมาเปรียบเทียบได้ปรับปรุงรูปแบบใหม่ตาม
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0402/ว.672 ลงวันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 โดยให้ถอื
ใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- สหกรณ์รบั รูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้
คูณด้วยจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตาม
เกณฑ์คงค้าง จำนวนเงิน 5,217,705.23 บาท ซึง่ หากสหกรณ์รบั รูด้ อกเบีย้ เงินให้กขู้ องลูกหนี้
ดังกล่าวแล้ว จะทำให้สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปีเป็น จำนวน 301,259,448.80 บาท
- สหกรณ์รับรู้รายได้ (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน โดย
กำหนดให้คำนวณราคาตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- เงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดแสดงด้วยราคาทุน สำหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุน          
ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้           
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น            
โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และจะรับรูเ้ ป็นรายได้ หรือค่าใช้จา่ ย
ในงบกำไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จำหน่ายเงินลงทุนนั้น
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น โดย             
การพิจารณาร้อยละของยอดลูกหนี้ ณ วันสิน้ ปีตามอายุของหนีท้ คี่ า้ งชำระของลูกหนีแ้ ต่ละราย
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยวิธเี ส้นตรงในอัตราทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ทั้งนี้ยกเว้นที่ดิน
- สิทธิประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์
- สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่
- ค่าซ่อมบำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือ
เป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก
สหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์
ค้ำประกันหนี้สินด้วย
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจำ
			 รวม

ปี 2551
บาท
305,089.85

ปี 2550
บาท
310,194.18

475,644.96
79,080,090.16
10,123,879.60
89,984,704.57

(3,969,942.14)
48,247,046.49
10,123,879.60
54,711,178.13

เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มก. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 374-1-19267-2 จำนวนเงิน
10,000.00 บาท สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกันการส่งไปรษณียร์ ายเดือนต่อการสือ่ สารแห่งประเทศไทย ในวงเงิน 10,000.00 บาท

3. ฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
รวม

ปี 2551
บาท
230,000,000.00
4,000,000.00
30,000,000.00
264,000,000.00

เงินฝากสหกรณ์อนื่ ข้างต้นแยกเป็น เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 4,000,000
30,000,000 บาท และประเภทประจำ 230,000,000 บาท
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
ปี 2551
บาท
				
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
4.1 เงินลงทุนระยะสั้น
4.1.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/3
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2548 ครั้งที่1
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 อายุ 7 ปี 316,246,805.56 309,570,419.48
พันธบัตรธปท. งวดที่ 2/364/51
419,139,294.00 419,074,907.00
พันธบัตรธปท. รุ่นที่ 1/2ปี/2550
5,109,246.30 5,241,534.06
พันธบัตรธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ ครั้งที่ 7
พันธบัตรธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ ครั้งที่ 9 อายุ 5 ปี 80,438,480.00 80,000,000.00
พันธบัตรธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ ครั้งที่10
พันธบัตรธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2
พันธบัตรสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ครัง้ ที่ 1/2548 ชุดที่ 3
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 3 อายุ 5 ปี 50,816,550.00 50,000,000.00
หุน้ กู้ ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครัง้ ที่ 1/2546
-
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ปี 2550
บาท
440,000,000.00
440,000,000.00
บาท ประเภทออมทรัพย์พิเศษ

ปี 2550
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
31,497,626.10 32,053,597.68 
162,845,323.20 158,782,389.39 
- 
- 
- 
45,185,837.85 44,588,105.73 
- 
51,000,546.00 50,000,000.00 
102,226,048.00 100,000,000.00 
36,993,234.60 36,000,000.00 
- 
49,620,463.63 48,336,555.45 
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ปี 2551
บาท

ปี 2550
บาท
				
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2547
62,063,143.90 62,000,000.00 
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2547
10,106,500.70 10,000,000.00 
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี 91,445,081.00 91,000,000.00
- 
หุ้นกู้ระยะสั้นบมจ.ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์ ครั้งที่ 3/2550
5,032,989.05 5,032,522.90 
			 รวม
963,195,456.86 954,886,860.54 556,571,713.03 546,793,171.15
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
8,308,596.32
9,778,541.88 
			 รวม		 963,195,456.86		 556,571,713.03
4.1.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
กองทุนส่วนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
400,000,000.00
400,000,000.00 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
227,500,000.00
250,000,000.00 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
150,000,000.00
150,000,000.00 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
100,000,000.00
100,000,000.00 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
100,000,000.00
100,000,000.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
50,000,000.00
155,000,000.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม
3,007,397.26 
ตั๋วแลกเงินธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
6,013,000.00 
ตั๋วแลกเงินธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
50,000,000.00
- 
			 รวม		 1,077,500,000.00		 1,164,020,397.26
			 รวมเงินลงทุนระยะสั้น		 2,040,695,456.86		 1,720,592,110.29

				
4.2 เงินลงทุนระยะยาว
4.2.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะยาว
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพเิ ศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครัง้ ที่ 6
พันธบัตรออมทรัพย์ กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ ปีงบประมาณ 2551
พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 อายุ 7 ปี
พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ครั้งที่ 1 อายุ 4 ปี
พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี
พันธบัตร ธปท. รุ่นที่ 1/2 ปี/2550
พันธบัตร ธปท. รุ่นที่ 2/2 ปี/2550
พันธบัตร ธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครัง้ ที่ 1 อายุ 4 ปี
พันธบัตร ธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครัง้ ที่ 20 อายุ 7 ปี
พันธบัตร ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ ครั้งที่ 9 อายุ 5 ปี
พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ครัง้ ที่ 2 อายุ 10 ปี

มูลค่ายุติธรรม

ปี 2551
บาท

2,042,645.50
2,813,040.00
321,965,100.00
220,140,750.00
54,995,034.00
158,724,046.20
94,095,695.00
240,032,940.00
57,888,900.00
55,281,950.00

ราคาทุน

1,852,451.77
2,223,392.92
300,000,000.00
185,000,000.00
50,991,792.79
140,802,739.69
89,000,000.00
210,000,000.00
52,216,630.50
50,000,000.00

ปี 2550
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
10,718,469.30
1,850,410.07
2,183,612.16
305,304,513.00
201,594,248.40
53,388,442.71
151,935,853.07
321,676,964.68
90,275,303.25
217,245,350.70
5,245,889.17
14,977,001.70
104,265,086.00
80,280,351.20
53,213,494.50

10,679,772.01 
1,852,451.77 
2,223,392.92 
300,000,000.00 
185,000,000.00 
50,988,155.72 
141,260,826.82 
309,588,242.58 
89,000,000.00 
210,000,000.00 
5,241,534.06
14,968,154.53
100,000,000.00 
- 
80,000,000.00 
50,000,000.00 
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ปี 2551
บาท

				
มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครัง้ ที่ 13 อายุ 6 ปี 117,046,700.00
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 10 อายุ 10 ปี 53,205,150.00
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 3 อายุ 5 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2551 อายุ 10 ปี 116,928,800.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 อายุ 10 ปี
9,997,010.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3 อายุ 10 ปี
52,149,350.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 10 ปี 35,090,460.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารธนชาต ครั้งที่ 1/2551 อายุ 7 ปี
516,647,500.00
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี 32,170,920.00
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 512,261,500.00
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี 101,765,200.00
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 3 ปี
119,275,188.00
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2551 อายุ 5 ปี 52,626,150.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ครั้งที่1/2550 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 99,782,330.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทยออลย์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 4 ปี
102,733,400.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
219,139,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 อายุ 8 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครัง้ ที1่ /2550 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี 50,692,500.00
หุน้ กู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครัง้ ที่ 1/2551 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี 106,011,400.00
หุน้ กู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครัง้ ที่ 2/2551 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี 105,798,600.00
หุน้ กู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครัง้ ที่ 2/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี 107,171,400.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 3/2549 อายุ 4 ปี
5,141,565.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 4/2549 อายุ 4 ปี
20,847,360.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2550 อายุ 4 ปี
124,377,840.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2551 อายุ 4 ปี
62,248,992.00
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2550 อายุ 4 ปี 11,094,567.00
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 4 ปี 104,860,400.00
หุ้นกู้ บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งที่1/2550 อายุ 3 ปี
99,754,100.00
หุ้นกู้ บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งที่1/2551 อายุ 3 ปี
196,372,030.00
หุ้นกู้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ครั้งที่ 1 อายุ 15 ปี 13,631,997.97
กองทุนวายุภักษ์ อายุ 10 ปี
93,465,000.00
หุ้นสามัญธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1,653,240.00
หุ้นสามัญธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4,174,500.00
หุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3,503,722.00
หุ้นสามัญบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
1,252,020.00
หุ้นสามัญบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
444,600.00
		 รวม
4,461,294,592.67
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
			 รวม		
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ปี 2550
บาท
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
100,000,000.00
- 
50,000,000.00 48,129,382.00 50,000,000.00 
51,193,466.00 50,000,000.00 
100,000,000.00
- 
10,000,000.00 9,119,455.30 10,000,000.00 
50,000,000.00 46,805,668.50 50,000,000.00 
30,000,000.00
- 
500,000,000.00
- 
30,000,000.00
- 
92,174,085.64 91,000,000.00 
500,000,000.00
- 
100,000,000.00
- 
115,979,675.78
- 
50,000,000.00
- 
100,000,000.00 100,888,964.00 100,000,000.00 
99,156,567.00
- 
20,084,412.40 20,000,000.00 
200,000,000.00 203,815,776.00 200,000,000.00 
- 144,618,489.40 140,000,000.00 
50,000,000.00 49,986,595.50 50,000,000.00 
100,000,000.00
- 
100,000,000.00
- 
100,000,000.00
- 
5,000,000.00 5,162,790.10 5,000,000.00 
20,000,000.00 20,891,712.40 20,000,000.00 
122,542,795.86 123,972,396.00 123,219,908.33 
62,000,000.00
- 
11,000,000.00 10,962,560.51 11,000,000.00 
100,000,000.00
- 
100,000,000.00 101,058,305.00 100,000,000.00 
190,000,000.00
- 
11,473,109.10 17,936,267.26 15,709,290.72 
100,500,000.00 97,686,000.00 100,500,000.00 
4,672,200.00 4,717,125.00 4,672,200.00 
7,139,000.00 7,139,000.00 7,139,000.00 
9,167,770.00 9,167,770.00 9,167,770.00 
6,341,400.00 6,382,050.00 6,341,400.00 
1,358,752.47 1,643,500.00 1,358,752.47 
4,218,418,277.88 2,787,690,760.92 2,715,910,851.93
242,876,314.79
71,779,908.99 
4,461,294,592.67		 2,787,690,760.92
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ปี 2551
บาท

ปี 2550
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน

				
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
4.2.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
400,000,000.00
400,000,000.00 
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด
200,000.00
200,000.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
95,000,000.00
145,000,000.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงินธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ
2,035,260.27
2,035,260.27 
ใบรับเงินฝากออกโดยธ.อาคารสงเคราะห์
4,059,800.37
4,059,800.37 
รวม		 501,295,060.64		 551,295,060.64
		 รวมเงินลงทุนระยะยาว		 4,962,589,653.31		 3,338,985,821.56
		 รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น		 7,003,285,110.17		 5,059,577,931.85
กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก.
สหกรณ์ได้ทำสัญญามอบหมายให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนต่างๆ เป็นผูบ้ ริหารกองทุนส่วนบุคคลของ
สอ.มก. โดยกำหนดนโยบายการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือ่ งข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์ โดยความเสีย่ งหรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้น
รวม 5 กองทุน ดังนี้  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) : MFC
สหกรณ์ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) เป็น         
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้               
รับฝากทรัพย์สิน คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อปี              
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและ
ธนาคารพาณิชย์ไม่เกินร้อยละ 40 และลงทุนในตราสารแห่งหนีใ้ นวงเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 362,023,942.64 บาท ค่าธรรมเนียมการ
จัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นเงิน 1,355,105.86 บาท
					
ปี 2551		
ปี 2550
					
บาท		
บาท
					
มูลค่ายุติธรรม		
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
10,544,678.51
10,914,773.21 
(2) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
200,821,356.11
260,787,366.04 
(3) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
7,088,468.50
17,244,149.23 
(4) ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 33,321,329.43
20,622,014.57
(5) หุ้นสามัญ
110,361,600.00
121,936,575.00 
		 รวม			 362,137,432.55		 431,504,878.05
บวกลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
526,238.53 
หัก ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการค้างจ่าย/ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
(133,819.90)
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(113,489.91)
- 
จ่ายคืนผลประโยชน์ค้างจ่าย
(27,000,000.00)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)		 362,023,942.64		 404,897,296.68
เงินลงทุน
400,000,000.00
400,000,000.00 
รับรู้รายได้
27,000,000.00 
หมายเหตุ รับรู้รายได้เป็นผลตอบแทนร้อยละ (ต่อปี)		
-		
8.47
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด : ASSET PLUS
สหกรณ์ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2547 โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและธนาคาร
พาณิชย์ไม่เกินร้อยละ 75 และลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 167,910,313.22 บาท ค่าธรรมเนียม          
การจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นเงิน 2,923,861.23 บาท
					
ปี 2551		
ปี 2550
					
บาท		
บาท
					
มูลค่ายุติธรรม		
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
8,456,820.81
69,772,770.81 
(2) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
79,950,279.30
119,596,914.44 
(3) ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก
5,023,363.12 
(4) หุ้นสามัญ
80,070,675.00
59,517,075.00 
มูลค่าสินทรัพย์รวม		 168,477,775.11		 253,910,123.37
หัก ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย และเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(567,461.89)
(800,555.12)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)		 167,910,313.22		 253,109,568.25
เงินลงทุน
227,500,000.00
250,000,000.00 
รับรู้รายได้
22,500,000.00 
หมายเหตุ รับรู้รายได้เป็นผลตอบแทนร้อยละ (ต่อปี)		
-		
10.24
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอ เอ็น จี (ประเทศไทย) จำกัด : ING
สหกรณ์ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอ เอ็น จี (ประเทศไทย) จำกัด เป็น        
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 วงเงิน 150 ล้านบาท โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ
0.3478 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุนในกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ไม่เกินร้อยละ 40 และลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 145,118,761.43 บาท ค่าธรรมเนียม      
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นเงิน 512,184.09 บาท
					
ปี 2551		
ปี 2550
					
บาท		
บาท
					
มูลค่ายุติธรรม		
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอ เอ็น จี (ประเทศไทย) จำกัด
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
13,026,933.41
5,170,151.67 
(2) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
52,022,423.35
48,555,310.94 
(3) ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 34,124,166.88
6,100,442.22 
(4) หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A- ขึ้นไป
34,105,588.14
66,518,677.09 
(5) หุ้นสามัญ
9,260,000.00
29,176,650.00 
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มูลค่าสินทรัพย์รวม		
บวก ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
หัก ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย และเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
จ่ายคืนผลประโยชน์ค้างจ่าย
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)		
เงินลงทุน
รับรู้รายได้
หมายเหตุ รับรู้รายได้เป็นผลตอบแทนร้อยละ (ต่อปี)		

ปี 2551		
บาท		
มูลค่ายุติธรรม		
142,539,111.78		
2,701,988.99
(122,339.34)
145,118,761.43		
150,000,000.00
-		

ปี 2550
บาท
มูลค่ายุติธรรม
155,521,231.92
- 
(135,530.40)
(4,590,000.00)
150,795,701.52
150,000,000.00 
4,590,000.00
5.73

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTAM
สหกรณ์ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 วงเงิน 100 ล้านบาท โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ
0.3424 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุนในกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ไม่เกินร้อยละ 40 และลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 88,304,325.71 บาท ค่าธรรมเนียม         
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นเงิน 328,739.05 บาท
			 		
ปี 2551		
ปี 2550
					
บาท		
บาท
								
มูลค่ายุติธรรม		
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
6,384,417.69
17,197,635.02 
(2) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
29,493,832.03
52,583,916.89 
(3) ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 12,622,455.60
14,168,216.61 
(4) หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A- ขึ้นไป
13,960,476.73
- 
(5) หุ้นสามัญ
22,279,700.00
20,230,700.00 
มูลค่าสินทรัพย์รวม		 84,740,882.05		 104,180,468.52
บวก ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
3,591,458.64
- 
หัก ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย และเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(28,014.98)
(34,481.92)
จ่ายคืนผลประโยชน์ค้างจ่าย
(3,530,000.00)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)		 88,304,325.71		 100,615,986.60
เงินลงทุน
100,000,000.00
100,000,000.00 
รับรู้รายได้
3,530,000.00 
หมายเหตุ รับรู้รายได้เป็นผลตอบแทนร้อยละ (ต่อปี)		
-		
7.08
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด : SCBAM
สหกรณ์ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 วงเงิน 100 ล้านบาท โดยมีธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
แบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
ในอัตราร้อยละ 0.3531 ต่อปี (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน ทัง้ นีใ้ ห้ลงทุนในตราสารแห่งทุน
ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ไม่เกินร้อยละ 40 และลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 82,362,952.32 บาท ไม่มีการจ่ายคืน               
ผลประโยชน์ประจำปี ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นเงิน 339,086.09 บาท
					
ปี 2551		
ปี 2550
					
บาท		
บาท
					
มูลค่ายุติธรรม		
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
25,856,001.32
7,287,873.26 
(2) ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 14,079,377.82
10,233,586.20 
(3) หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A- ขึ้นไป
21,434,370.14
43,648,138.27 
(4) หุ้นสามัญ
20,908,970.00
13,904,750.00 
รวม			 82,278,719.28		 75,074,347.73
บวก ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
110,166.00
27,782,185.42 
หัก ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย และเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(25,932.96)
(2,808,503.57)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)		 82,362,952.32		 100,048,029.58
เงินลงทุน
100,000,000.00
100,000,000.00 
รับรู้รายได้
- 
หมายเหตุ รับรู้รายได้เป็นผลตอบแทนร้อยละ (ต่อปี)
-

5. ลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ ประกอบด้วย
5.1 ระยะสั้น
5.1.1 ลูกหนี้เงินกู้ - ปกติ (สมาชิก)
5.1.2 ลูกหนี้เงินกู้ - ปกติ (สอ.อื่น)
รวมลูกหนี้ระยะสั้น
5.2 ระยะยาว
5.2.1 ลูกหนี้เงินกู้ - ปกติ (สมาชิก)
5.2.2 ลูกหนี้เงินกู้ - ปกติ (สอ.อื่น)
5.2.3 ลูกหนี้เงินกู้ โครงการพิเศษ มก.
รวมลูกหนี้ระยะยาว
5.3 ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
รวมลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ปี 2551
บาท

ปี 2550
บาท

311,883,997.60
290,549,465.14
998,210,600.00
1,930,300,600.00
1,310,094,597.60		 2,220,850,065.14
2,460,208,097.73
1,800,868,550.00
379,488,150.36
4,640,564,798.09		
16,227,423.77
5,966,886,819.46		
5,966,886,819.46		

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

ดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยระหว่างงวดบัญชีของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่
สหกรณ์อื่นค้างรับ จำนวน 844,666.73 บาท และดอกเบี้ยของโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ จำนวน 15,382
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6. ลูกหนี้อื่น-สุทธิ ประกอบด้วย
				
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี-สมาชิก
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-สมาชิก
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-สหกรณ์อื่น
        รวมลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้-สมาชิก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้-สหกรณ์อื่น
	        รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ

ปี 2551
บาท
ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
54,006.00
1,145,769.62
7,044,137.64
89,944,751.80
54,006.00 98,134,659.06
(6,930,176.77)
- (89,944,751.80)
54,006.00 1,259,730.49

7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ประกอบด้วย
ที่ดิน
อาคารศูนย์ฝึกอบรมระยอง
ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ สอ.มก.
ครุภัณฑ์ KU HOME
		 รวม		

ปี 2551
บาท
5,581,950.00
3,745,826.05
1,235,676.61
3,833,199.87
2,372.00
14,399,024.53		

ปี 2550
บาท
ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
27,006.00
- 
914,977.71 
6,992,717.74 
89,944,751.80 
27,006.00 97,852,447.25
(6,555,906.47)
- (89,944,751.80)
27,006.00 1,351,788.98

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

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่ว่าด้วยการบัญชี
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ใช้วิธีบันทึกค่าเสื่อมราคาโดยวิธีการลดยอดกับสินทรัพย์โดยตรง ดังนี้
- อาคารศูนย์ฝึกอบรมระยอง ราคาทุน 6,918,320.00 บาท หักค่าเสื่อมราคาสะสม 3,172,493.95 บาท
คงเหลือมูลค่าสุทธิ 3,745,826.05 บาท
- ยานพาหนะ ราคาทุน 2,225,260.00 บาท หักค่าเสื่อมราคาสะสม 989,583.39 บาท คงเหลือมูลค่าสุทธิ
1,235,676.61 บาท
- ครุภัณฑ์ สอ.มก. ราคาทุน 12,834,055.88 บาท หักค่าเสื่อมราคาสะสม 9,000,856.01 บาท คงเหลือ
มูลค่าสุทธิ 3,833,199.87 บาท
- ครุภัณฑ์ KU HOME ราคาทุน 10,315,907.78 บาท หักค่าเสื่อมราคาสะสม 10,313,535.78 บาท            
คงเหลือมูลค่าสุทธิ 2,372.00 บาท

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. และลานจอดรถ
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
		 รวม		

ปี 2551
ปี 2550
บาท
บาท
101,727,624.10
110,330,801.67
167,816.50
269,668.90
101,895,440.60		 110,600,470.57
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9. สินทรัพย์อื่น ประกอบด้วย
หมุนเวียน
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
เงินทดรองดำเนินคดี
เงินรอเรียกเก็บ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
รวม
ไม่หมุนเวียน
เงินประกันและมัดจำ
สินทรัพย์แทนการชำระหนี้รอจำหน่าย
			 รวม
			 รวมสินทรัพย์อื่น

10. รวมสินทรัพย์ ประกอบด้วย
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

11. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจำ
			 รวม

12. เงินกู้ยืม ประกอบด้วย
				
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
			 รวมเงินกู้ยืม
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ปี 2551
บาท

ปี 2550
บาท

50,578,129.10
413,068.49
819,226.89
140,938.60
51,951,363.08		

76,695,774.66
8,269,253.42
806,602.35
13,364,286.01
216,500.30
99,352,416.74

20,500.00
23,316,076.34
23,336,576.34		
75,287,939.42		

40,500.00
23,408,895.34
23,449,395.34
122,801,812.08

ปี 2551
ปี 2550
บาท
บาท
3,773,007,551.88
4,548,735,838.02
9,744,045,223.36
8,056,186,004.20
13,517,052,775.24		 12,604,921,842.22

ปี 2551
ปี 2550
บาท
บาท
267,739,464.21
253,858,895.50
5,699,333,445.20
6,609,489,123.76
3,277,042,589.27
1,759,167,380.61
9,244,115,498.68		 8,622,515,399.87
ปี 2551
ปี 2550
บาท
บาท
ถึงกำหนดชำระ
ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
- 400,000,000.00
- 
34,610,900.00 50,240,000.00
- 
34,610,900.00 50,240,000.00 400,000,000.00
-
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ข้อผูกพัน

1. วงเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้

มีดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ของบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี
จำนวน           100 ล้านบาท
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน วงเงิน 650 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี จำนวน 200 ล้านบาท
1.3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักบริการธุรกิจสุรวงศ์ วงเงิน 900 ล้านบาท
- พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ อายุ 10 ปี จำนวน 50 ล้านบาท
- พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จำนวน 1 ล้านบาท
- พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี จำนวน 165 ล้านบาท
- พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ. 2545 อายุ 7 ปี จำนวน 258.86 ล้านบาท
- พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี จำนวน 133 ล้านบาท
- พันธบัตรออมทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2551 อายุ 4 ปี จำนวน 250 ล้านบาท
1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสามแยกเกษตร วงเงินกู้ 300 ล้านบาท
- พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 อายุ 4 ปี จำนวน 89 ล้านบาท
- พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี จำนวน 210 ล้านบาท
2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรฯ มีดังนี้
2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 20 ล้านบาท
- พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จำนวน 22 ล้านบาท
2.2 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
- พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จำนวน 20 ล้านบาท
3. อื่นๆ
3.1 พันธบัตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จำนวนเงิน 0.16 ล้านบาท ใช้ค้ำประกัน           
การใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงวงเงิน 0.16 ล้านบาท
3.2 พันธบัตรออมทรัพย์ชว่ ยชาติ พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 5 ล้านบาท และ พันธบัตร
ออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 20 ล้านบาท ใช้ค้ำประกัน   
การถอนเงินฝากผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท
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13. หนี้สินอื่น ประกอบด้วย
หมุนเวียน
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืน
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินโครงการสงเคราะห์
รวม
ไม่หมุนเวียน
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินประกัน
รวม
รวมหนี้สินอื่น

14. รวมหนี้สิน ประกอบด้วย
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
			 รวมหนี้สิน

ปี 2551
บาท

ปี 2550
บาท

28,294,728.73
1,648,216.32
1,476,649.98
42,957,892.65
1,675,000.00
874,920.34
(297,405.00)
76,630,003.02		

12,992,833.71
228,287.67
1,195,703.49
42,632,735.72
1,675,000.00
1,321,871.32
(194,355.00)
59,852,076.91

10,795,819.49
770,000.00
11,565,819.49		
88,195,822.51		

9,967,215.89
3,232,500.00
13,199,715.89
73,051,792.80

ปี 2551
ปี 2550
บาท
บาท
9,355,356,401.70
9,082,367,476.78
61,805,819.49
13,199,715.89
9,417,162,221.19		 9,095,567,192.67

15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย

				

ปี 2551
ปี 2550
บาท
บาท
ทุนสาธารณประโยชน์
16,608,105.22
15,126,031.66
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
32,345,429.59
31,849,762.50
ทุนสะสมสร้างสำนักงาน
26,653,252.52
26,653,252.52
ทุนสวัสดิการสมาชิก
20,062,381.56
16,319,665.80
รวม	 95,669,168.89 		 89,948,712.48 	

16. กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

ปี 2551
ปี 2550
บาท
บาท
ยอดยกมาต้นงวด
81,558,450.87
5,934,962.41
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
169,626,460.24
75,623,488.46
ยอดคงเหลือปลายงวด	 251,184,911.11 		 81,558,450.87
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การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551
(กำไรที่จัดสรร 296,041,743.57 บาท)

รายการ
1 ทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
2 ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิไม่เกิน 10,000 บาท
3 เงินปันผลร้อยละ 6.25 ตามหุ้นที่ชำระแล้ว
4 เงินเฉลีย่ คืนร้อยละ 33 ของดอกเบีย้ เงินกูท้ ชี่ ำระแล้ว
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น
7 ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
8 ทุนสวัสดิการสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
ผลการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551
ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับมาเป็นของสมาชิก
2. เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
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ปี 2551
บาท
32,700,341.81

%
11.05

10,000.00 

0.00

176,872,758.24 
 59.75
47,674,080.64 
 16.10
6,068,000.00 
 2.05

ปี 2550
บาท
%
48,694,092.06 
 16.70 
10,000.00 

0.00 

162,748,283.00 
 55.82 
40,987,959.32 
 14.06 
5,977,161.99 
 2.05 

636,305.84 

0.21

495,667.09 

0.17 

5,700,000.00 

1.93

5,831,377.56 

2.00 

26,380,257.04 

8.91

26,824,336.76 

9.20 
 
296,041,743.57 
 100.00 
 291,568,877.78 
 100.00 

224,546,838.88 75.85 
 203,736,242.32 
 69.88 
65,416,904.69 
 22.10 
 81,845,473.47 
 28.07 
6,068,000.00 
 2.05 
5,977,161.99 
 2.05 
10,000.00 
 0.00 
10,000.00 
 0.00 
296,041,743.57 100.00 291,568,877.78 100.00
หมายเหตุ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี
5.50
ต่อปี
หัก เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 33 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้
1.82
ต่อปี
คงเหลือ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ
3.68
ต่อปี
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปี
1.75
ต่อปี
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลี่ยทั้งปี
3.00
ต่อปี
4) กำไร 296.04 ล้านบาท มาจากสมาชิก 26.56 % เป็นกำไร 78.63 ล้านบาท (จ่ายเงินปันผลทั้งหมด)
มาจากการลงทุน 73.44 % เป็นกำไร 217.41 ล้านบาท (จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน 145.92 ล้านบาท
หรือร้อยละ 67.12 ของกำไรที่มาจากการลงทุน)
5) ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี 4 ธนาคารใหญ่ ปี 2551 เฉลี่ยร้อยละ 2.2786 ต่อปี
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ประจำปี 2552
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ประมาณ รายได้ รายจ่าย ประจำปี 2552
1. ประมาณการรายได้                                           
ล้านบาท
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
1.3 รายได้จากการลงทุนและอื่นๆ
			 รวม

172
184
295
651

2. ประมาณการรายจ่าย
				
2.1 ดอกเบี้ยจ่าย
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
		 ประมาณการกำไรสุทธิ
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ล้านบาท
293
53
346
305
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552
คณะกรรมการดำเนินการขอนำเสนองบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 48 (23) ดังนี้
1. งบค่าใช้จ่าย
1.1 งบงานประจำและต่อเนื่อง
1.1.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
1.1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
1.1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
1.1.4 หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายตามงบงานประจำ
1.2 งบตามแผนพัฒนา
1.3 งบกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ
(ร้อยละ 5.00 ของงบงานประจำ)
1.4 โครงการครบรอบ 50 ปี สอ.มก.
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
2. งบจัดซื้อครุภัณฑ์
2.1 ตามงบงานประจำและต่อเนื่อง
2.2 ตามงบแผนพัฒนา
			 รวมงบครุภัณฑ์ทั้งสิ้น
			 รวมงบประมาณทั้งสิ้น

บาท
18,147,850.00 
3,028,470.00 
12,530,700.00 
10,721,980.00 
44,429,000.00
551,000.00 
2,221,450.00 
5,888,264.00 
53,089,714.00
4,775,500.00 
400,000.00 
5,175,500.00
58,265,214.00
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2,170,000.00 1,600,546.83

ปี 2552
ขอตั้ง
18,147,850.00
12,964,350.00 12,000.00 1,980,000.00 -

252,000.00
1,169,160.00

233,010.20
699,927.86

243,000.00 1,298,500.00 -

1.6 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อ
     เจ้าหน้าที่
1.7 โครงการเกษียณก่อนกำหนด

150,000.00

126,500.00

150,000.00 -

-

-

450,000.00 -

1.8 ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/    
     สัมมนา/ทัศนศึกษา ดูงาน

906,000.00

719,261.25

1,050,000.00 -

รายการ
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
1.1 เงินเดือน

1.2 ค่าครองชีพ
1.3 สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     และกองทุนบำเหน็จ
1.4 สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
1.5 สวัสดิการต่างๆ

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
   สถานที่ และอุปกรณ์
2.1 ค่าจ้างดูแลอาคาร สถานที่ และ
     อุปกรณ์
2.2 ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
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ปี 2551
งบประมาณ
จ่ายจริง
17,045,900.00 15,256,846.14
12,398,740.00 11,877,600.00

2,856,230.00 2,453,155.90
929,630.00

819,331.00

280,000.00

174,196.14

1,646,600.00 1,459,628.76

เหตุผลและความจำเป็น
สำหรับอัตราเดิม 27 อัตรา
สำหรับไว้เลื่อนขั้นและปรับเงินเดือน
สำหรับเงินปรับเพิ่มตามภาวะค่าครองชีพ
เงินรางวัลพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่
เงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่
สำหรับค่าครองชีพจำนวน 1 อัตรา
เพื่อสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่
เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
บุตร ค่าทำศพ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่อง
แบบ ค่าประกันชีวิต เงินช่วยเหลือบุตร ค่า
ล่วงเวลา ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าตรวจสุขภาพ
ประจำปี และโครงการประกันสุขภาพ
สำหรับโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของ
เจ้าหน้าที่ (ปริญญาโท/ฯลฯ)
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการเกษียณ
ก่อนกำหนด
สำหรับค่าใช้จ่ายในการไปร่วมประชุม สัมมนา
ทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และค่า
เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง
วิทยาเขตเพื่อบริการสมาชิก

3,028,470.00
1,008,830.00 - สำหรั บ ค่ า จ้ า งทำความสะอาด ค่ า จ้ า งยาม
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างคนงานดูแลบ้าน
พักและที่ดิน
230,000.00 - สำหรับค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และเปลี่ยน
ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ
และเพื่อพัฒนาบำรุงรักษาหอประวัติ
1,789,640.00 - สำหรั บ จ่ า ยค่ า สาธารณู ป โภคต่ า ง ๆ เช่ น
ค่ า น้ ำ ค่ า ไฟ ค่ า โทรศั พ ท์ ส ำนั ก งาน ค่ า
โทรศัพท์มอื ถือ ค่าบริการสัญญาณ UBC ค่าเช่า
สั ญ ญาณ Lease Line ค่ า น้ ำ มั น และค่ า
ประกันภัย ยานพาหนะ และต่อทะเบียน
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ปี 2551
ปี 2552
เหตุผลและความจำเป็น
งบประมาณ
จ่ายจริง
ขอตั้ง
3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
10,950,600.00 8,857,564.69 12,530,700.00
3.1 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่และ
545,600.00 303,663.00
600,000.00 - สำหรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การประชุ ม
     วิสามัญ
ใหญ่1 ครั้ง และวิสามัญ 2 ครั้ง เช่น ค่าของ
รางวัล จับฉลาก ค่าพาหนะสมาชิก ค่าเบี้ย
ประชุม ค่ารับรองสมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จา่ ยในการจัดพิธมี อบทุนการศึกษา 240,000.00 209,875.50
250,000.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีมอบทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกที่เรียนดี
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก 3,290,300.00 2,842,910.82
4,760,000.00 - ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด พบปะสมาชิ ก ตาม
วิทยาเขตหรือสัมมนาสมาชิกพื้นที่ห่างไกล
และผู้บริหาร มก.
- โครงการพัฒนาสุขภาพกาย-สุขภาพจิต
- โครงการจัดอบรมผู้ประสานงาน
- โครงการอบรมผู้สนใจเป็นผู้ตรวจสอบ 
- ค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
- โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ
- โครงการสัมมนาสมาชิก 3 ครั้ง
- โครงการพัฒนาอาชีพสมาชิกและครอบครัว
- โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก
- โครงการปฐมนิเทศสมาชิก 4 ครั้ง
- โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (โครงการ
ไหว้พระ 9 วัด โครงการถือศีลปฏิบัติธรรม
โครงการสืบสานวัฒนธรรม)
- โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะ
(จั ด เข้ า ค่ า ยให้ ส มาชิ ก และบุ ต ร, ศึ ก ษาดู
งานการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้)
3.4 ค่าประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
1,301,500.00 1,079,164.75
1,391,500.00 - สำหรั บ ค่ า จั ด พิ ม พ์ ข่ า วสารสหกรณ์ ข่ า ว
เลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ จัด
พิมพ์รายงาน การประชุมใหญ่ ประชุมวิสามัญ
และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
จัดพิมพ์รายงานผู้ตรวจสอบ จัดพิมพ์การ์ด             
วันเกิดและปฏิทินประจำปี
3.5 ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรสมาชิก
1,240,000.00 1,092,200.00
1,300,000.00 - สำหรับจ่ายสมทบค่าธรรมเนียมรายปีบตั รสมาชิก
3.6 ค่าหุ้นให้สมาชิกประจำปี
1,400,000.00 1,212,000.00
1,400,000.00 - สำหรั บ จ่ า ยสมทบเป็ น ค่ า หุ้ น ให้ ส มาชิ ก
ประจำปีรายละ 200 บาท
3.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ
700,000.00 627,454.00
770,000.00 - สำหรับเป็นค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับสมาชิก
รายการ
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รายการ
3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสมาชิก

ปี 2551
งบประมาณ
จ่ายจริง
2,233,200.00 1,490,296.62

4. หมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 9,532,870.00 7,972,953.41
4.1 ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง และ
1,353,000.00 1,342,755.00
    ค่าพาหนะ
4.2 ค่าใช้จ่ายในการไปประชุมสัมมนา/
     ศึกษาดูงาน
4.3 ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ปรึกษา 
    ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ 
    และผู้ตรวจสอบภายใน

4.4 ค่าสนับสนุนกิจการของ มก.
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650,000.00

648,757.50

735,400.00

639,066.00

1,600,000.00 1,150,950.70

4.5 ค่าสมนาคุณ

890,600.00

822,310.00

4.6 ค่าสัมมนาอื่นๆ

550,000.00

436,383.07

4.7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

400,000.00

305,511.46

4.8 ค่าวัสดุอื่นๆ

792,000.00

401,441.57

ปี 2552
เหตุผลและความจำเป็น
ขอตั้ง
2,059,200.00 - ค่าใช้จ่ายในการทำจำนองและตรวจสอบ
หลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด
ค่ า ใช้ จ่ า ยจ้ า งบริ ษั ท ประเมิ น หลั ก ทรั พ ย์
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสรรหากรรมการและ             
ผู้ตรวจสอบกิจการ ค่าใช้จ่ายจัดงานเลี้ยง
ขอบคุณผู้ให้บริการ   ค่าสมนาคุณบริการ
สมาชิก
10,721,980.00
1,896,500.00 - สำหรับคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ อนุกรรมการ สำหรับกรรมการทีเ่ กษียณ
ที่มาปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการที่เดินทาง
ระหว่างวิทยาเขต และเดินทางจากสถานีวิจัย
650,000.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการไปประชุม สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
854,800.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับทีป่ รึกษาและผูส้ อบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบ
ภายใน เช่น ค่าตรวจสอบกิจการ ค่าตรวจสอบ
ภายใน ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจสุขภาพ โครงการ
ประกั น สุ ข ภาพ ค่ า เครื่ อ งแบบ ค่ า ใช้ จ่ า ย          
ในการสัมมนา ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ
1,600,000.00 - สำหรับสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์ของมก. สนับสนุนกิจกรรมชมรม          
ผู้อาวุโส
907,000.00 - สำหรับจ่ายให้กองคลัง สำนักบริการคอมพิวเตอร์
และผู้ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ ผู้ประสาน
งานตามหน่วยงานต่างๆ และเขียนบทความ
ลงข่าวสาร
1,000,000.00 - สำหรับค่าจัดสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น จัด
ประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่และกรรมการ
400,000.00 - สำหรับแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สหกรณ์ ใบเสร็จ คำขอกู้ หนังสือค้ำประกัน
สลิปเงินฝาก สมุดเงินฝาก บัตรตัวอย่างลายมือชือ่
792,000.00 - เป็นค่าวัสดุของใช้รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นกับ
สำนักงานและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
เช่น เครื่องเขียน กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์
กระดาษไข และวัสดุในการรับรองต่าง ๆ 
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รายการ
4.9 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

5. โครงการครบรอบ 50 ปี

ปี 2551
งบประมาณ
จ่ายจริง
2,561,870.00 2,225,778.11

2,100,000.00 483,736.00

6. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6.1 ครุภัณฑ์

5,375,000.00 1,783,475.00
2,375,000.00 1,783,475.00

6.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,000,000.00

งบค่าใช้จ่าย
งบลงทุน (จัดซื้อทรัพย์สิน)
รวมทั้งสิ้น

-

42,485,600.00 35,024,256.14
5,375,000.00 1,783,475.00
47,860,600.00 36,807,731.14

ปี 2552
เหตุผลและความจำเป็น
ขอตั้ง
2,621,680.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จา่ ยทัว่ ไป เช่น ค่าดำเนินคดี ความ
ค่าบริการธุรกรรมเงินสด ค่าประกันรักษา
เงินสด ค่าอากรเช็ค ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยมชมสหกรณ์
อื่ น และส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมระหว่ า ง
สหกรณ์ ค่ า รั บ รอง ผู้ ม าเยี่ ย มชมสหกรณ์
ค่าจ้างและอื่นๆ ค่าเครื่องแบบ ตรวจสุขภาพ
โครงการประกันสุขภาพ
5,888,264.00
- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในอากาสครบรอบ 50 ปี สอ.มก. เช่น การจัด
ประชุ ม สั ม มนา/อบรมทางวิ ช าการ ทำบุ ญ
เลี้ยงพระ ค่าจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ค่าของ
รางวัลให้สมาชิก ค่าของที่ระลึกให้สมาชิก
สหกรณ์ลูกค้า และผู้ร่วมก่อตั้ง 
4,775,500.00
1,775,500.00 - สำหรับจัดซือ้ เครือ่ งปริน๊ เตอร์ เพือ่ ออกใบเสร็จ
รับเงิน และเพื่อใช้ในการพิมพ์สัญญาจำนอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จอมอนิเตอร์
เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก เครื่องตรวจนับธนบัตร
กล้องถ่ายรูป ตูเ้ ย็น เครือ่ งกดบัตรคิว เครื่อง
ตัดกระดาษไฟฟ้า เครื่องเจาะกระดาษขนาด
ใหญ่ เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ ก็บ
เอกสาร และเพือ่ จัดตัง้ ระบบสำรองข้อมูล
3,000,000.00 - ค่าปรับปรุงสำนักงาน (บางเขน กพส.) โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการบ้านพักทีร่ ะยอง และ
เพือ่ พัฒนาสินทรัพย์แทนการชำระหนี้ รอจำหน่าย
(ทรัพย์สินที่ซื้อจากกรมบังคับคดี)
50,317,264.00
งบค่าใช้จ่ายเทียบได้เป็นร้อยละ 91.33% 
4 ,775,500.00
ของงบประมาณทั้งสิ้น
55,092,764.00
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2.

1.

ลำดับ

ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นโดยทั่วถึง
และเป็นธรรม
2.1 เพิม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นสวัสดิการ                      
    ให้ครอบคลุมตามความ จำเป็นของ
    สมาชิกยิ่งขึ้น
2.2 แก้ไขปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับ 
     สวัสดิการให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น

1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินออมใหม่ ๆ 

ให้สมาชิกมีหุ้นและเงินฝากเพิ่มขึ้น
1.1 กระตุ้นสมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า 
300,000 บาท ให้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสวัสดิการ

คณะกรรมการบริหาร
ปี 2552

รวม

คณะกรรมการบริหาร

ปี 2552

ฝ่ายสินเชื่อ
1. โครงการออมวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีเมื่อเกษียณ
ปี 2551 - 2553
    1.1 รณรงค์ให้สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า
         300,000 บาท ออมหุ้นได้ 300,000 บาท
         โดยได้รับของที่ระลึก
29 ม.ค. - 27 ก.พ. ฝ่ายสินเชื่อ
    1.2 นำเงินปันผล-เฉลี่ยคืน มาซื้อหุ้นเพิ่ม 
2552 
        โดยซื้อหุ้นเพิ่มขั้นต่ำ 1,000 บาท สหกรณ์
        จะสมทบให้ 1 หุ้น (ร้อยละ 1) และนำมาซื้อได้ (ต่อเนือ่ ง 3 ปี)
        เพียงครั้งเดียว 
เงื่อนไข - สมาชิกมีหุ้นไม่เกิน 300,000 บาท
         - นำเงินปันผล-เฉลี่ยคืนปี 2551 มาซื้อหุ้นเพิ่ม
           เท่านั้น
1. โครงการส่งเสริมการออมในรูปเงินฝาก
    1.1 เงินฝากประจำ 24 เดือน ไม่เสียภาษี
ปี 2552
ฝ่ายการเงิน
คณะกรรมการบริหาร
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินออม
ปี 2552
รวม

โครงการ

แผนพัฒนา ปี 2552

100,000.00

20,000.00
50,000.00
211,000.00
100,000

141,000

งบประมาณ

หมายเหตุ
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รวมค่าใช้จ่าย
ครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รวม

ปี 2552
ปี 2552
ปี 2552

รวม

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2552

ปี 2552

ระยะเวลา

551,000.00 บาท
400,000.00 บาท
951,000.00 บาท

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.1 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ 1. โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
     มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
   และโรงเรียนรอบข้างหน่วยงาน ต่างๆ ของ
     สิง่ แวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. โครงการค่ายความรู้สหกรณ์
3. โครงการห้องสมุดชุมชน
4. โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

4.

โครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ - งานตกแต่งทางเข้าอาคาร และบอร์ด ประชาสัมพันธ์
ทำงานของสหกรณ์

กลยุทธ์

3

ลำดับ

10,000.00
50,000.00
80,000.00
240,000.00

100,000.00

400,000.00

400,000.00

งบประมาณ

หมายเหตุ
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โครงการพิเศษเพือ่ สนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกสมทบของ สอ.มก. มีสิทธิและหน้าที่
ตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ,ศ. 2547 โดยมีสิทธิฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์
กรณีมีการกู้เงินให้อยู่ในความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก
สอ.มก. เพื่อให้ สอ.มก. จัดหาอาคารให้ ดังนี้
มติ
ที่ประชุม

โครงการ

เงินกู้
รับชำระเงินกู้
วงเงิน เงินกู้่ โครงการ
อนุมัติ โครงการ (เงินต้น) เงินต้น ดอกเบี้ย รวม

โครงการก่อสร้างที่ได้ชำระคืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 5 โครงการ
25 ม.ค.44 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 1 170.00
27 ม.ค.47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน 
63.71
27 ม.ค.47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บางเขน 
59.86
27 ม.ค.47 โครงการก่อสร้างอาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
50.00
27 ม.ค.48 โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
74.00
รวม
417.57
โครงการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 โครงการ
21 ก.ย.47 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตฯ ระยะที่ 3 125.90
27 ม.ค.48 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตฯ ระยะที่ 4 250.00
27 ม.ค.48 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 2 150.00
รวม
525.90
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่องสร้างมี 6 โครงการ
29 มิ.ย.50 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ซอย 45
120.00
29 มิ.ย.50 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร กพส.
33.02
29 มิ.ย.50 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต กพส
130.59
26 ม.ค.51 โครงการก่อสร้างอาคารบุคลากร วิทยาเขตสกลนคร 
 84.10
26 ม.ค.51 โครงการก่อสร้างอาคารบุคลากร ซอย 45 
197.40
26 ม.ค.51 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน 2
78.48
รวม
643.59
โครงการใหม่มี 4 โครงการ
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต 2 ซอย 45 121.13
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต สกลนคร
86.45
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ วิภาวดีรังสิต
117.42
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ คณะสัตว์แพทย์ 179.47
รวม
504.47
รวม
2,091.53
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เงินกู้
โครงการ
คงเหลือ

163.59 163.59 163.59
62.83 62.83 62.83
45.45 45.45 45.45
52.86 52.86 52.86
72.30 72.30 72.30
397.03 397.03 397.03

30.51 194.10 0.00
7.89 70.72 0.00
4.83 50.28 0.00
0.09 52.95 0.00
2.93 75.23 0.00
46.25 443.28 0.00

118.37
238.74
143.52
500.63

10.96 80.97 48.36
238.74
4.12 72.60 75.04
15.08 153.57 362.14

118.37 70.01
238.74 143.52 68.48
500.63 138.49

111.36 12.11
26.95 3.56
109.04 0.48
84.10 0.83
159.20 0.69
78.48 (0.32)
569.14 17.35

0.00

0.00 0.00 0.00
1,466.80 915.01 535.52

0.00

0.00

12.11
3.56
0.48
0.83
0.69
(0.32)
17.35

0.00 0.00 0.00
61.33 596.85 379.49
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เงินฝากของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551 รวมเป็นเงิน 2,819.11 ล้านบาท
ดังนั้นเงินกู้ยืมของ มก. โดยคำนวณจากยอดเงินฝากร้อยละ 80 ค้ำประกันจะกู้ยืมได้ 2,255.29 ล้าน
บาท ซึ่งวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ 1,587.06 ล้านบาท วงเงินทีข่ ออนุมตั ใิ หม่ 504.47 ล้านบาท รวมวงเงิน
ทัง้ หมด 2,091.53 ล้านบาท โดยได้ส่งชำระคืนแล้ว 5 โครงการ เป็นเงิน 417.57 ล้านบาท คงเหลือวง
เงิน 1,673.96 ล้านบาท คงเหลือ          วงเงินที่ใช้ได้ 581.33 ล้านบาท
สำหรับปี 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโครงการตามแผนงานของมหาวิทยาลัยและ
ตามนโยบายของอธิการบดีที่จะขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก สอ.มก. ในวงเงินกู้ยืมจำนวน
504.47 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสติ 2 ซอยพหลโยธิน 45 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง
7 ชัน้ มีพนื้ ทีร่ วมทัง้ หมด 9,800 ตารางเมตร มีหอ้ งพัก 150 ห้อง รับนิสติ ได้ 600 คน วงเงิน 121.13 ล้านบาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งหมด 7,630 ตารางเมตร มีห้องพัก 100 ห้อง รับนิสิต
หญิงได้ 400 คน วงเงิน 86.45 ล้านบาท
3. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เป็นอาคารคอนกรีตสูง 5 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด
12,000 ตารางเมตร ชั้น 1 เป็นพื้นที่ส่วนบริการ ชั้น 2-4 เป็นที่จอดรถได้ 213 คัน ชั้น 5 เป็นพื้นที่
สำนักงาน วงเงิน 117.42 ล้านบาท
4. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 11 ชัน้
มีพนื้ ทีร่ วมทัง้ หมด 19,360 ตารางเมตร ชัน้ 1 เป็นพืน้ ทีบ่ ริการ ชัน้ 2 เป็นร้านอาหาร ชัน้ 3-9 เป็นพืน้ ที่
จอดรถ ชัน้ ที่ 10-11 เป็นหอพักนิสติ ฝึกงาน มีหอ้ งพัก 70 ห้อง รับนิสติ ได้ 280 คน วงเงิน 179.47 ล้านบาท
ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 10/2551 เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 มีมติเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก สอ.มก. และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ครัง้ ที่ 24/2551 วันที่ 14 มกราคม 2552 มีมติให้การสนับสนุนเงินทุนตามโครงการดังกล่าว

หลักเกณฑ์ ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 31/2547 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 ได้เห็นชอบ
ให้กำหนดหลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. ดังนี้
1. กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
1.1 สอ.มก. จะให้การสนับสนุนเงินกูด้ อกเบีย้ ต่ำ (อัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษบวก 1)
แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดเงินฝากที่มีอยู่
1.2 หากอัตราส่วนเงินกูแ้ ละเงินฝากไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ให้คดิ อัตราดอกเบีย้ เช่นเดียวกับที่
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ไม่ได้สัดส่วนจนถึงวันที่สัดส่วนเป็นปกติ 
การคิดอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1.2 ให้คิดทุกโครงการ
2. กรณีไม่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้
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แนวทางการปฎิบัติ

1. มหาวิทยาลัยเสนอกรอบวงเงินกู้ยืมให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อนำเสนอให้              
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ
2. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติกรอบวงเงินกู้ยืม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3. มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอโครงการโดยละเอียด ให้ครอบคลุมเป้าหมายของโครงการ
ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยสนับสนุน ฐานะการเงิน ระยะเวลา และความสามารถในการส่งคืนทุน ฯลฯ ส่งให้
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
4. โครงการที่จะลงนามกับ สอ.มก. จะต้องผ่านการกลั่นกรองและเห็นชอบจากที่ประชุม
คณบดี และสภามหาวิทยาลัย โดยตัวแทนของมหาวิทยาลัยลงนาม คือ อธิการบดี
		 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
		 มติที่ประชุม ................................................................................................................
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(เอกสารแจกในที่ประชุม)

วาระที่ 8

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2552
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การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2552

96

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ข้อ 43 การเลือกตั้งและ
การดำรงตำแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
การเลือกตัง้ คณะกรรมการดำเนินการให้เลือกจากสมาชิกโดยวิธเี ลือกประธานกรรมการหนึง่ คน   
จากที่ประชุมใหญ่และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน โดยให้เลือกจากสมาชิกที่เป็นบุคลากรสายวิชา
การและสายธุรการ ในอัตราส่วน 7:7
กรรมการดำเนินการที่อยู่ตามวาระปี 2551-2552 ตามข้อบังคับข้อ 44 มี 7 คน ดังนี้
สายวิชาการ รายชื่อดังนี้
1. ผศ.สิทธิชัย
เกษตรเกษม
2. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
3. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
4. รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
สายธุรการ รายชื่อดังนี้
1. นายนพดล
ระโยธี
2. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
3. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระกำหนดเวลาสองปี ตามข้อบังคับ
ข้อ 44 สหกรณ์ต้องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 7 คน ได้แก่
สายวิชาการ 3 คน และสายธุรการ 4 คน
กรรมการต้องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งทีว่ า่ งลงได้แก่สายวิชาการ
3 คน และสายธุรการ 4 คน
บัดนี้ได้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเรียงตาม
อักษร ดังนี้
สายวิชาการ
1. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
3. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
สายธุรการ
1. นายพงศ์พันธ์
เหลืองวิไล
2. นางพูนทรัพย์
บุญรำพรรณ
3. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
4. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ สมาชิกทัง้ 7 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ประจำปี 2552
มติที่ประชุม......................................................................................................................
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2552
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ข้อ 58, ข้อ 59 และ
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2547 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน อยู่ใน
ตำแหน่งคราวละหนึ่งปีการบัญชีของสหกรณ์ ประกอบด้วยผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์ตาม
กลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
2. มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้
วิชาชีพนั้นเกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน
3. มีความรู้ทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยวิธีการให้สมาชิกลง
คะแนนเลือกได้ไม่เกิน 3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชื่อที่ประกาศให้เลือกทั้งหมด
แล้วนำรายชื่อ ผู้ได้รับการสรรหาที่ได้คะแนนมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
3. ด้านบริหารทัว่ ไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ สมาชิกทัง้ 3 คน เป็นผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี 2552

มติที่ประชุม......................................................................................................................
..................................................................... ..............................................................................
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
เรือ่ ง ผลคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี 2552
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2552 และการรับสมัครเข้ารับการสรรหาผูต้ รวจสอบ
กิจการ ประจำปี 2552 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551 และได้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2552 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2551 นั้น
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จำกั ด จึ ง ขอประกาศผลคะแนนสรรหา
กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2552 เรียงตามหมายเลข ดังนี้
กรรมการ สายวิชาการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ 288 คะแนน
หมายเลข 2 นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ 102 คะแนน
หมายเลข 3 รศ.บพิธ จารุพันธุ์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ได้ 885 คะแนน
หมายเลข 4 ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ 534 คะแนน
หมายเลข 5 ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ 721 คะแนน
หมายเลข 6 ผศ.พีระ มาลีหอม
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ 365 คะแนน
หมายเลข 7 นายทรงพล ภาณุภาส
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ 243 คะแนน
หมายเลข 8 นายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ 151 คะแนน
หมายเลข 9 ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ 209 คะแนน
หมายเลข10 นายอมร อารี
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ 136 คะแนน
กรรมการ สายธุรการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7
หมายเลข 8
หมายเลข 9
หมายเลข10
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นายวิเชียร ไล้เลิศ
นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
นายธงพล ศรีสวัสดิ์
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
นายมาโนช สุวรรณศิลป์
นายอรรถพงศ์ คำอาจ
นายมนตรี พรนภาลัย
นายพงศ์ปณต สุภาสัย

สังกัดคณะเกษตร กพส.
สังกัดสถาบันอินทรีฯ
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
สังกัดกองธุรการ กพส.
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
สังกัดคณะวนศาสตร์
สังกัดสำนักการกีฬา
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดคณะเกษตร กพส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

1,221
1,103
1,062
1,060
373
807
823
841
577
89

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ผู้ตรวจสอบกิจการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
ด้านการเงิน/การบัญชี
หมายเลข 1 นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ 2,388 คะแนน
หมายเลข 2 ไม่มีผู้สมัคร	
หมายเลข 3 ไม่มีผู้สมัคร	
ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์
หมายเลข 4 รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
หมายเลข 5 ไม่มีผู้สมัคร	
หมายเลข 6 ไม่มีผู้สมัคร	
ด้านบริหารทั่วไป
หมายเลข 7 นายประทีป คงศิริ
หมายเลข 8 ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
หมายเลข 9 นายประยุง รามศิริ

ได้ 2,144 คะแนน

สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ 833 คะแนน
สังกัดคณะเกษตร
ได้ 1,772 คะแนน
สังกัดคณะวนศาสตร์
ได้ 201 คะแนน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551

(ผศ.มยุรี เทศผล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
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รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
เรื่อง ผลสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2552
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2552 และการรับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ตรวจ
สอบกิจการ ประจำปี 2552 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551 และได้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2552 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2551 นั้น
บัดนี้ ผลการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้
ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2552 เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ
1. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
3. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
กรรมการสายธุรการ
1. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
2. นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
3. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
4. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ด้านการเงิน/การบัญชี
		 นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์
		 รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
ด้านการบริหารทั่วไป
		 ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551
 
(ผศ.มยุรี เทศผล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
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รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สรุปผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2552
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2551
สายวิชาการ
บางเขน กำแพงแสน วิทศรียาเขตฯ
ราชา
1. จำนวนผู้มีสิทธิ
2,627
539
98
2. ผู้มาใช้สิทธิ
986
222
43
ล่วงหน้า
307
57
0
12 ธันวาคม 2551 679
165
43
3. ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ
1,641
317
55
ผู้มาใช้สิทธิร้อยละ
37.53
41.19
43.88

วิทยาเขตฯ ต่างจังหวัด รวม
สกลนคร
126
46
3,436
30
31
1,312
1
1
366
29
30
946
96
15
2,124
23.81
67.39
38.18

สายธุรการ
บางเขน กำแพงแสน วิทศรียาเขตฯ
ราชา
1.จำนวนผู้มีสิทธิ
1,980
666
102
2. ผู้มาใช้สิทธิ
1,311
543
90
ล่วงหน้า
154
64
0
12 ธันวาคม 2551 1,157
479
90
3. ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ
669
123
12
ผู้มาใช้สิทธิร้อยละ
66.21
81.54
88.24

วิทยาเขตฯ ต่างจังหวัด รวม
สกลนคร
41
199
2,988
34
186
2,164
2
1
221
32
185
1,943
7
13
824
82.93
93.47
72.41
 

สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
สาย
วิชาการ
ธุรการ

ปี 2550
1,302
1,938

ปี 2551
1,312
2,164

เพิ่มขึ้น หรือ
(ลด) ร้อยละ
0.77
11.66
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พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ประจำปี 2552

รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำปี 2552
ตามที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์กระจายงานด้านการสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มี
ทุนดำเนินการเกินกว่า 200 ล้านบาท และมีระบบการบริหารงานที่ดี ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามา
ตรวจบัญชี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
การสอบบัญชีสหกรณ์ นั้น
ในปี 2551 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้มีมติคัดเลือก บจก.เจริญแอนด์คอลลีก กรุ๊ป
โดย นายเจริญ ศรีแสง ผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ รหัส 2-1-13 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ประจำปี 2551 และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
เป็นเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
สำหรับปี 2552 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เสนอ
บริการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2552 มายังสหกรณ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. บริษัท เจริญแอนด์คอลลีก กรุ๊ป จำกัด โดยนางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
2. บริษัท ไอดี ออดิต กรุ๊ป จำกัด โดยนายบุญธรรม เล็กสุวัฒน์
3. สำนักสอบบัญชีลักขณา เขคม และคณะ โดยนางลักขณา เขคม
4. นายสำรวย หนูแก้ว
คณะกรรมการดำเนินการ ในคราววาระการประชุมครัง้ ที่ 23/2551 วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ได้
ตรวจสอบเงื่อนไข ตามข้อกำหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งได้พิจารณาถึงระยะเวลาการเข้า
ปฏิบัติงานการสอบบัญชี จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดการตรวจสอบบัญชีจนสามารถ
รับรองงบการเงินได้ตรงตามกำหนดเวลา และสามารถประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ไม่เกินวันที่
31 มกราคม 2553 หรือระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้ว มีมติเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
พิ จ ารณาเลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ ป ระจำปี 2552 คื อ บริ ษั ท เจริ ญ แอนด์ ค อลลี ก กรุ๊ ป โดย
นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ดังข้อมูลต่อไปนี้
รหัสผู้ชำนาญงาน การเข้าปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยสอบ
ค่า
บัญชี
ตรวจสอบบัญชี
ธรรมเนี
ยม
การสอบบั
ญ
ชี
(คน)
สหกรณ์ฯ
บจก. เจริญแอนด์
20322
4 ครั้ง/ ปี
1 คน
130,000.- บาท
คอลลีก กรุ๊ป
- เข้าตรวจระหว่างปี
คุณสมบัติ
โดย
3 ครัง้ ทุกๆ 3 เดือน เป็นหัวหน้า
นางสาวสุภางค์
และประจำปี 1 ครั้ง สายสอบบัญชี
ตามกรม
เวสารัชอารีย์กุล
- งบการเงินภายใน
ตรวจฯ
สัปดาห์ที่ 2 ของ
  เดือนมกราคม 2552
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
ชื่อ

104

วาระที่ 10

พิจารณากำหนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ประจำปี 2552

รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ประจำปี 2552
การกู้ยืมเงินหรือค้ำประกัน ตามข้อบังคับข้อ 30 วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจ
กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงิน
ซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือ
นายทะเบียนสหกรณ์ ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม
หรือค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง
ในปี 2551 ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินกู้ยืมจำนวน 3,000 ล้านบาท
ซึ่ ง เป็ น วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากนายทะเบี ย นสหกรณ์ (หนั ง สื อ ที่ กษ.1107/74 ลงวั น ที่
11 มี น าคม 2551) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกรรมตามแผนงานที่ ว างไว้ และรั ก ษาสภาพคล่ อ ง
อย่างพอเพียง	
สำหรับปี 2552 คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครัง้ ที่ 24/2551 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม
2552 ได้พิจารณาและมีมติให้นำเสนอขอที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จำกัด อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ในวงเงิน 3,500 ล้านบาท มากกว่า
ปี 2551 เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้ตามแผนงาน และเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
... .................................................................................................................................................
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พิจารณาอนุมัติหลักการ การนำเงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

พิจารณาอนุมัติหลักการ การนำเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 (7)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ณ วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2550 เรื่ อ ง
ข้อ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 โดยให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
4 มกราคม 2550 มีข้อความสำคัญ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 5 หลักทรัพย์ที่สหกรณ์จะนำไปฝากหรือลงทุนได้ ดังนี้
			 (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
			 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด
			 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก
			 (4) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซึ่งกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการชำระคืนทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย
			 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นิติบุ ค คลเฉพาะกิ จ เป็ น ผู้ อ อก ภายใต้ โ ครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
			 (6) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			 (7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กำหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 6 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 5 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรอง
ของสหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้
ฯลฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
มีทุนสำรอง จำนวน 459,988,520.48 บาท
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดำเนินการจึงขอ
เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการดำเนิ น การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ จำกัด นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 5 (7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
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วาระที่ 12

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
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ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ได้มีมติครั้งที่ 16/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551,
ครั้งที่ 19/2551 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 และครั้งที่ 20/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
ให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 5 ข้อ 8
และข้อ 58 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมด้วยแล้ว
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 5 ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกมี 3 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสมทบ
(ก) คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ มีดัง
ต่อไปนี้ คือ
		 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
		 (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นบุคลากร ซึง่ ได้รบั เงินเดือน
ประจำในหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ หรื อ เป็ น ลู ก จ้ า งประจำของ
สหกรณ์ หรือเป็นลูกจ้างประจำของสถานีวทิ ยุ มก.
หรือเป็นลูกจ้างประจำหน่วยงานพิเศษอื่นใด
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 (4) ได้รับเงินเดือนประจำและหัก
ณ ที่จ่ายได้
		 (5) เป็นผู้มีความประพฤติดี
		 (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

มติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 25/2551 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552

ข้อความเดิม
ข้อ 5 ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิ ก มี 2 ประเภท ได้ แ ก่ สมาชิ ก
สามัญและสมาชิกสมทบ
(ก) คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ มีดัง
ต่อไปนี้ คือ
		 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
		 (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นบุคลากร ซึง่ ได้รบั เงินเดือน
ประจำในหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ หรือเป็นลูกจ้างประจำของสหกรณ์
หรื อ เป็ น ลู ก จ้ า งประจำของสถานี วิ ท ยุ มก.
หรือเป็นลูกจ้างประจำหน่วยงานพิเศษอื่นใด
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 (4) ได้รับ เงิ นเดื อ นประจำและหัก
ณ ที่จ่ายได้
		 (5) เป็นผู้มีความประพฤติดี
		 (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

เหตุผล
เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถเชิญ
ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเห็นสมควร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ข้อบังคับ ข้อ 5 ข้อ 8 และข้อ 58 ดังนี้
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ข้อความเดิม
(ข) คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ มีตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		 (1) บุคคลในครอบครัวของสมาชิก
		 (2) นิสติ และนิสติ เก่าของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
		 (3) ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
		 (4) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่
เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ
		 (5) นิติบุคคลทางราชการ
		 (6) สมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ องค์ ก ร
อื่นใดที่ไม่แสวงหากำไร

112
(ค) คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ มีตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		 (1) บุคคลในครอบครัวของสมาชิก
		 (2) นิสติ และนิสติ เก่าของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
		 (3) ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
		 (4) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่
เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ
		 (5) นิติบุคคลทางราชการ
		 (6) สมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ องค์ ก ร
อื่นใดที่ไม่แสวงหากำไร

ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
(ข) สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ ต้องมี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับสมาชิกสมทบ เป็นผู้ที่
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร
ให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ โดยมี
สิทธิ และหน้าที่ / ไม่มสี ทิ ธิและหน้าทีเ่ ช่นเดียว
กับสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับข้อ 8

เหตุผล

รายงานกิจการประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ข้อความเดิม
ข้อ 8 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สิ ท ธิ ใ นฐานะสมาชิ ก จะมี ขึ้ น ได้ เ มื่ อ ได้
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ได้ลงลายมือชื่อใน
ทะเบี ย นสมาชิ ก และได้ ช ำระค่ า หุ้ น ครั้ ง แรก
ตามระเบี ย บของสหกรณ์ แ ล้ ว อนึ่ ง สมาชิ ก
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและ
มติของสหกรณ์ทุกประการ ตั้งแต่เมื่อมีสิทธิใน
ฐานะสมาชิกดังกล่าวแล้ว
ข้อความใดในข้อบังคับ หรือระเบียบของ
สหกรณ์ที่กล่าวถึงสมาชิกให้หมายถึงสมาชิก
สามัญ
ในกรณี ส มาชิ ก สมทบให้ มี สิ ท ธิ / ไม่ มี
สิทธิ ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่มีสิทธินับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใดๆ
หรือเป็นกรรมการดำเนินการ
(ข) สมาชิ ก ที่ ไ ม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ไม่ มี
สิทธิกู้เงินและค้ำประกันกับสหกรณ์
(ค) สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลทางราชการ
มีสทิ ธิฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์ กรณีการกูเ้ งิน
ให้อยู่ในความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
(ง) สมาชิ ก ที่ เ ป็ น บุ ค คลในครอบครั ว
ของสมาชิ ก สามั ญ และลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของ

ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 8 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สิ ท ธิ ใ นฐานะสมาชิ ก จะมี ขึ้ น ได้ เ มื่ อ ได้
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ได้ลงลายมือชื่อใน
ทะเบี ย นสมาชิ ก และได้ ช ำระค่ า หุ้ น ครั้ ง แรก
ตามระเบี ย บของสหกรณ์ แ ล้ ว อนึ่ ง สมาชิ ก
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและ
มติของสหกรณ์ทุกประการ ตั้งแต่เมื่อมีสิทธิ
ในฐานะสมาชิกดังกล่าวแล้ว
ข้อความใดในข้อบังคับ หรือระเบียบ
ของสหกรณ์ ที่ ก ล่ า วถึ ง สมาชิ ก ให้ ห มายถึ ง
สมาชิกสามัญ
ในกรณี ส มาชิ ก สมทบให้ มี สิ ท ธิ / ไม่ มี
สิทธิ ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่มีสิทธินับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใดๆ
หรือเป็นกรรมการดำเนินการ
(ข) สมาชิ ก ที่ ไ ม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ไม่ มี
สิทธิกู้เงินและค้ำประกันกับสหกรณ์
(ค) สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลทางราชการ
มีสิทธิฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์ กรณีการกู้
เงินให้อยู่ในความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
(ง) สมาชิ ก ที่ เ ป็ น บุ ค คลในครอบครั ว
ของสมาชิ ก สามั ญ และลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของ

เหตุผล
เพื่ อให้ ส หกรณ์ มี เ สถี ย รภาพและความมั่ น คง
ทางการเงิน เนื่องจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
เป็นสิทธิในมูลค่าหุ้นในสหกรณ์ ซึ่งมิได้ทำใบ
หุ้นมอบให้เป็นคู่มือแก่สมาชิก สมาชิกสามัญ
โอนหุ้ น ให้ แ ก่ ท ายาทผู้ สื บ สั น ดาน ซึ่ ง เป็ น
สมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบได้ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการโอนหุน้ ให้ เป็นไป
ตามประกาศของสหกรณ์
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ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ และ
ลู ก จ้ า งประจำที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และไม่ ไ ด้ เ ป็ น
สมาชิ ก สามั ญ นิ สิ ต และนิ สิ ต เก่ า ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ นิ ติ บุ ค คลทาง
ราชการ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใดที่
ไม่แสวงหากำไร มีสิทธิฝากเงินได้ทุกประเภท
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ และมีสิทธิกู้เงิน
จากสหกรณ์ได้ร้อยละ 80 ของจำนวนเงินฝาก
ของตน โดยมีเงินฝากเป็นประกัน สหกรณ์จะ
คิดดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(จ) สมาชิกสมทบซึง่ เป็นผูส้ บื สันดานของ
สมาชิกสามัญ สามารถรับโอนหุน้ ได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิ
นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
การออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเป็นกรรมการ
ดำเนินการ

มติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 25/2551 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552

ข้อความเดิม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ และ
ลู ก จ้ า งประจำที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และไม่ ไ ด้ เ ป็ น
สมาชิ ก สามั ญ นิ สิ ต และนิ สิ ต เก่ า ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ นิ ติ บุ ค คลทาง
ราชการ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใดที่
ไม่แสวงหากำไร มีสิทธิฝากเงินได้ทุกประเภท
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ และมีสิทธิกู้เงิน
จากสหกรณ์ได้ร้อยละ 80 ของจำนวนเงินฝาก
ของตน โดยมีเงินฝากเป็นประกัน สหกรณ์จะ
คิดดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ตามระเบียบของ
สหกรณ์

เหตุผล
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ข้อความที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
กฎหมายที่เหมาะสมคนหนึ่ง หรือหลายคน ให้
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
ประจำปี จำนวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึง่
ให้มีจำนวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
อนึ่ง สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบว่าด้วย
การสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติดี
และเหมาะสม มาเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความ
เห็นชอบก็ได้
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จ ะเลื อ กตั้ ง กรรมการ
ดำเนินการ หรือผูซ้ งึ่ ดำรงตำแหน่งหน้าทีป่ ระจำ
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ผูต้ รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่ นตำแหน่งได้
คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกิน
สีป่ ตี ดิ ต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึง่ ปีทางบัญชี
จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้
เมื่อครบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้ว
หากยั ง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
คนใหม่ก็ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน
มติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 25/2551 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552

ข้อความเดิม
ข้อ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
กฎหมายที่เหมาะสมคนหนึ่ง หรือหลายคน ให้
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
ประจำปี จำนวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึง่
ให้มีจำนวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
อนึ่ง สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบว่าด้วย
การสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติดี
และเหมาะสม มาเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความ
เห็นชอบก็ได้
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จ ะเลื อ กตั้ ง กรรมการ
ดำเนินการ หรือผูซ้ งึ่ ดำรงตำแหน่งหน้าทีป่ ระจำ
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ผูต้ รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่ นตำแหน่งได้
คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ เมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้ ว หากยั ง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ ให้ผู้ตรวจสอบ
กิ จ การคนเดิ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ปพลางก่ อ น
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การซึ่ ง ออกไปนั้ น อาจได้ รั บ
เลือกตั้งอีกได้

เหตุผล
เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นไป
ตามหลักการบรรษัทภิบาล (Corperate good
governance)
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พิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้จัดการ
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ตามสัญญาว่าจ้างผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ลงวันที่ 16
เมษายน 2544 ข้อ 6 ได้ว่าจ้าง นางสาวสมศรี หลิมตระกูล ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่
16 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2552 รวม 2 วาระๆ ละ 4 ปี และเมือ่ ครบกำหนดสัญญาจ้างแล้ว
สามารถต่อสัญญาทุกๆ 4 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
เนื่องจากกำหนดสัญญาจ้างจะครบกำหนดในวันที่ 16 เมษายน 2552 จึงขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ฯ ในการต่อสัญญาจ้างในตำแหน่งผู้จัดการ ของนางสาวสมศรี หลิมตระกูล
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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วาระที่ 14
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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ปี จำนวน
อนื่
เงินรับฝาก ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินให้กแู้ ก่สมาชิก เงินให้สกูหกรณ์
พ.ศ. สมาชิก (คน) ทุนเรือนหุน้
ย้ มื
2502
195
75,280
123,298.79
179,372.50
185,520
116,154.18
274,468.50
2503
297
2504
375
323,900
181,958.92
452,769.00
2505
403
483,100
178,326.10
555,907.00
2506
453
639,350
105,617.76
718,857.00
2507
484
823,430
154,193.74
951,452.00
2508
522
1,003,410
204,799.26
1,088,899.00
2509
595
1,259,022
441,535.17
1,736,720.00
2510
707
1,549,742
351,590.89
1,954,892.50
2511
791
1,797,512
307,635.06
2,195,302.00
2512
950
2,138,252
584,922.21
2,848,283.40
2513 1,059
2,676,369 1,366,231.79
3,908,710.00
2514 1,230
3,339,739 1,958,866.46
5,596,543.00
2515 1,421
4,213,589 2,959,707.78
8,936,395.00
2516 1,582
5,313,889 4,132,901.00
11,502,818.00
2517 1,775
6,642,253 5,638,844.46
15,343,580.00
2518 1,917
8,254,843 13,488,847.28
22,958,320.00
2519 2,037 10,099,913 20,665,675.04
29,317,550.00
2520 2,252 12,646,600 25,752,705.60
41,004,784.78
2521 2,440 15,510,260 32,478,189.81
50,523,846.68
2522 2,683 18,907,640 36,988,265.32
61,656,212.84
2523 2,890 22,865,890 48,457,654.35
73,306,018.95
2524 3,216 28,235,290 63,066,963.44
92,093,941.84 4,500,000.00
2525 3,522 34,194,920 85,866,112.13
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

อ สินทรัพย์รวม
เงินทุนสำรอง ทุนสะสมตามข้
บังคับ
208,483.21
4,717.75
234.52
301,674.18
9,498.45
1,438.07
555,014.77
18,867.41
2,838.48
737,768.15
28,671.51
4,500.00
841,081.11
38,709.43
6,500.00 1,114,632.73
56,377.99
8,500.00 1,388,103.04
67,664.13
16,500.00 1,939,810.76
84,517.40
26,700.00 2,226,763.23
98,742.16
55,605.16 2,494,103.22
130,499.55
73,795.52 3,195,552.24
155,986.92
79,113.46 4,665,989.39
200,202.17
89,918.65 6,103,283.21
253,489.30
100,182.23 9,525,916.69
366,013.25
97,682.35 12,124,442.04
444,574.58
88,930.29 15,816,718.34
592,554.18
83,930.29 25,745,220.36
759,729.97
86,134.12 34,883,211.72
930,941.67
148,660.03 43,630,652.00
1,138,533.45
164,240.87 53,482,317.85
1,405,044.53
203,956.15 65,627,020.24
1,830,208.31
312,556.15 80,795,472.35
2,136,951.71
310,506.15 102,274,613.90
2,666,081.28
610,956.15 134,424,586.36

ผลการดำเนินงานในรอบ 50 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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ปี จำนวน
อนื่
เงินรับฝาก ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินให้กแู้ ก่สมาชิก เงินให้สกูหกรณ์
พ.ศ. สมาชิก (คน) ทุนเรือนหุน้
ย้ มื
2526 3,694 41,452,100 99,998,742.75
140,348,212.01
7,150,000.00
2527 3,774 49,264,940 102,157,125.53
159,614,667.69
150,000.00
2528 3,836 57,604,560 116,255,779.69
171,386,403.08
2529 3,899 67,364,300 146,231,363.23
183,835,662.53 13,175,000.00
2530 3,943 78,615,880 164,977,423.02
198,558,915.17
9,756,000.00
2531 4,068 97,265,930 162,503,219.38
262,783,489.28
2532 4,147 117,984,020 174,984,020.05 8,455,000.00 304,455,384.10
2533 4,232 140,436,800 196,060,001.46 18,699,000.00 367,490,971.13 10,900,000.00
2534 4,358 165,241,820 259,663,360.39 45,675,000.00 437,340,691.01 32,000,000.00
2535 4,517 215,585,980 431,080,965.93 14,188,000.00 644,140,027.46 47,245,000.00
2536 4,674 299,356,590 786,152,784.57 7,937,000.00 765,270,626.37 140,367,000.00
2537 4,811 384,482,000 1,046,462,544.43
92,000.00 849,283,905.55 434,875,000.00
2538 4,911 453,027,840 1,313,731,732.70
1,024,280,005.48 608,205,000.00
2539 5,093 530,784,050 2,063,583,721.49
1,171,055,454.79 1,016,125,000.00
2540 5,244 630,788,110 2,663,650,579.35
1,345,755,736.04 1,373,430,000.00
2541 5,309 701,539,930 4,000,276,653.18
1,414,458,637.39 2,126,990,000.00
2542 5,329 878,302,610 4,529,083,156.61
1,415,485,168.44 2,099,782,560.00
2543 5,369 1,144,546,510 5,117,114,813.32
1,507,437,090.51 1,780,315,500.00
2544 5,425 1,274,404,460 5,468,353,369.15 7,000,000.00 1,497,206,449.29 1,989,744,500.00
2545 5,488 1,413,855,160 5,481,847,739.51
1,566,407,762.96 1,883,939,775.00
2546 5,607 1,645,476,800 5,825,240,487.27
1,677,565,743.45 2,283,729,751.80
2547 5,711 1,898,757,040 6,393,512,157.58
1,789,567,630.94 2,875,258,751.80
2548 5,793 2,166,046,900.00 6,989,347,848.53
1,957,698,699.10 3,547,243,751.80
2549 5,912 2,398,686,370.00 6,215,854,699.93 638,759,000.00 2,248,990,879.26 3,848,204,751.80
2550 6,171 2,634,984,180.00 8,622,515,399.87
2,510,270,116.79 3,768,892,250.00
2551 6,541 2,997,006,210.00 9,244,115,498.68 84,850,900.00 2,773,351,825.82 2,799,079,150.00
เงินทุนสำรอง
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
459,988,520.48

เงินลงทุน
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
7,003,285,110.17

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
95,669,168.89 13,517,052,775.24
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
296,041,743.57

กำไรสุทธิ
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บทความพิเศษ

◌ ภาวะเศรษฐกิจการเงินของ สอ.มก. เปรียบเทียบกับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศ
ปี 2550

◌ท่านจะเป็นสมาชิกแบบไหน...ในสหกรณ์ดี
◌สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ  	บทความทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ผูกพันกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

รายงานกิจการประจำปี 2551
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สอ.มก.

ภาวะเศรษฐกิจการเงินของ
เปรียบเทียบกับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศ ปี 2550
ศาสตราจารย์พิเศษ อาบ นคะจัด
นักสหกรณ์แห่งชาติสาขาวิชาการสหกรณ์

ภาวะ
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เศรษฐกิจการเงินของโลกกำลังอยู่ในระยะ
ทรุดโทรมเดือดร้อน และทำให้เศรษฐกิจสา
ขาอื่นๆ มีปัญหาเดือดร้อนไปด้วย ภาวะเศรษฐกิจการเงิน
และเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ ในประเทศไทย ก็ไม่ได้รับยกเว้น
สหกรณ์ ป ระเภทต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ตลาดรู ป พิ เ ศษ
แบบหนึ่ ง ภายใต้ ก ฎหมายสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ และประเภทเครดิตยูเนี่ยน ซึ่ง
สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ และขายกั น ในสหกรณ์ ทั้ ง สองประเภทนี้ คื อ
เงินและเงินทุน มีปริมาณธุรกิจรวมกันเป็นเงิน 809,192.71
ล้านบาท หรือร้อยละ 81.12 ของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
ทุกประเภทในประเทศไทย ปี 2550 (สารสนเทศน่ารู้ทาง
การเงินประจำปี 2550 สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรรายจังหวัด
(ฉบับนำสัญจร) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) ดังนัน้ จะต้องถือว่า
ภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งเตือนภัยอย่างยิ่ง
สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจ
สอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ของ สอ.มก. ต้องรีบพิจารณานำ
มาตรการต่ า งๆ มาใช้ โ ดยด่ ว น เพื่ อ ควบคุ ม กิ จ การของ
สอ.มก. ไม่ให้ประสบภัยที่กำลังระบาดอยู่เวลานี้ในประเทศ
ไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ขอให้เราชาว สอ.มก. ดูรายการที่ 3 คือ สัดส่วน
หนีส้ นิ ทัง้ สิน้ ต่อทุน และรายการที่ 7 คือการเติบโตของหนีส้ นิ
ในตารางที่ 1 จะพบว่าสัดส่วนและการเติบโตในรายการ
ดังกล่าวของ สอ.มก. ใหญ่กว่าค่าเฉลีย่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศ 1.55 เท่า และ 36.00
เท่าตามลำดับ
อย่างไรก็ดี หนีส้ นิ ของ สอ.มก. ในปี 2550 ประมาณ
ร้อยละ 95.00 เป็นหนี้เงินรับฝากจากสมาชิก ซึ่งถือว่าเป็น
หนี้สินหมุนเวียนในทุนดำเนินงานของ สอ.มก.ในปีนั้น
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สรุป หนี้สินเงินรับฝากจากสมาชิกที่มีขนาดใหญ่และและความเติบโตมาก เป็นสิ่งเตือนภัย
ให้มองเห็นความเสี่ยงอย่างยิ่งของ สอ.มก. ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย
และประเทศอื่นทั่วโลกในเวลานี้
ข้อเสนอแนะ
(1) ต้องรีบพิจารณาจัดมาตรการทีเ่ หมาะสม ผันหนีส้ นิ เงินรับฝากของ สอ.มก. ให้เป็นทรัพย์สนิ
ของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้มากที่สุด เช่น เป็นที่อยู่อาศัยในรูปหมู่บ้านจัดสรร รูปอาคารชุด
รูป อาคารสำนั ก งานหรือธุรกิจพาณิชย์ รูปที่ดิน ทำกิ น รู ป สิ น เชื่ อ ในกำกั บ แก่ ส หกรณ์ ภ าคเกษตร
และสหกรณ์ประเภทอื่นๆ นอกจากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ที่ทำอยู่แล้ว และ
(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คอื สภา มก. และผูบ้ ริหารระดับสูงของ มก. ควรต้องมีนโยบาย
เข้ามาร่วมมือ สอ.มก. ในข้อเสนอแนะ (1) ในกรณีหมูบ่ า้ นจัดสรร และอาคารชุด เป็นต้น เพราะ มก. เป็น
สมาชิกสมทบของ สอ.มก. อยูแ่ ล้ว และใช้บริการรับฝากเงินและบริการให้กเู้ งินของ สอ.มก. โดยใช้เงินฝาก
ของตนจำนำเป็นประกันเงินกู้ สำหรับสร้างหอพักนิสติ และอาคารจอดรถ เป็นต้น ควรมีนโยบายให้คณะวิชาที่
มีรายได้พิเศษกู้เงิน สอ.มก. สำหรับทุนการศึกษาสูงขึ้นของอาจารย์และพัฒนาคณาจารย์ในด้านต่างๆ
รวมทัง้ การพัฒนาวัสดุอปุ กรณ์การศึกษาทีท่ นั สมัยทีร่ องบประมาณแผ่นดินไม่ทนั ความจำเป็น เป็นต้น
ตารางที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ สอ.มก. เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย 20 แห่งปี 2550
รายการ
1. ทุนดำเนินงาน (ล้านบาท)
2. ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%)
3. สัดส่วนหนีส้ นิ ทัง้ สิน้ ต่อทุน (เท่า)
4. หนีส้ นิ ทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
5. ทุนของสหกรณ์ (ล้านบาท)
6.การเติบโตของทุนสหกรณ์ (%)
7. การเติบโตของหนีส้ นิ (%)
8. แหล่งเงินทุน (ล้านบาท)
8.1 ภายในสหกรณ์
เงินรับฝากของสมาชิก
ทุนของสหกรณ์
อืน่ ๆ
8.2 ภายนอกสหกรณ์
เงินกูย้ มื และเครดิตการค้า
เงินรับฝากสหกรณ์

สอ.มก.
12,604.92
8.31
2.59
9,095.57
3,509.35
12.83
24.12

ค่าเฉลีย่
สอ.มหาวิทยาลัย 20 แห่ง
75,725.95
7.63
1.67
47,360.53
28,365.42
13.11
0.67

12,131.86
(96.25%)
8,622.51
3,509.35
0.00
473.05
(3.75%)
473.05
0.00

72,693.75
(96.00%)
43,377.52
28,365.42
950.81
3,032.20
(4.00%)
3,032.20
0.00

ที่มา : 1) ตัวเลขดิบ จาก สอ.มก. รายงานกิจการประจำปี 2550 ส่วนตัวเลขคำนวณโดย อาบ นคะจัด
2) ค่าเฉลี่ยของ สอ.มหาวิทยาลัย 20 แห่ง จากส่วนวิจัยและพัฒนาฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ตารางที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 20 แห่ง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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ชือ่ สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ขนาด
กลาง
ใหญ่
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ใหญ่มาก

>5,000-23,000
>23,000-107,000
>107,000-500,000
>500,000-2,324,000
>2,324,000-10,807,000
>10,807,000-50,262,000

2

3

4

5

6

7

8

>6,000-30,000

>30,000-145,000

>145,000-706,000

>706,000-3,440,000

>3,440,000-16,770,000

>16,770,000-81,760,000

>81,760,000
8

7

6

5

4

3

2

1

0

คะแนน
(2)

>1,633

829-1,633

421-828

214-420

109-213

56-108

29-55

1-28

8

7

6

5

4

3

2

1

สมาชิก
ช่วงข้อมูล
คะแนน
(หน่วย :
(3)
บาท)
0
0

19-24

13-18

7-12

1-6

ช่วงคะแนนรวม
(1)+(2)+(3)

ใหญ่มาก

ใหญ่

กลาง

เล็ก

ขนาดสหกรณ์

คะแนนรวม 3 ตัวแปรชีวัด
ขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ทุนดำเนินงาน หมายถึง เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยหนี้สินและทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รายได้ธุรกิจ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยรับธุรกิจสินเชื่อ ยอดขายจากธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ยอดขายจากธุรกิจรวบรวมผลผลิต/แปรรูป
และยอดรายได้จากธุรกิจให้บริการ
สมาชิก
หมายถึง จำนวนสมาชิก

>50,262,000

>0-5,000

1

>0-6,000

0

0

คะแนน
(1)

รายได้ธุรกิจหลัก
ช่วงข้อมูล
(หน่วย : บาท)

0

ทุนดำเนินการ
ช่วงข้อมูล
(หน่วย : บาท)

ตัวแปรในการวิเคราะห์ขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ตารางที่ 3 ตัวแปรในการวิเคราะห์ขนาดสหกรณ์
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ท่านจะเป็นสมาชิกแบบไหน....
					

ในสหกรณ์ดี
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

การ

ได้มาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ
อย่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำกัด (ในขณะนี้ ) นั้ น นั บ ว่ า เป็ น โอกาสอั น ประเสริ ฐ ยิ่ ง
“ทางการเงินและสวัสดิการ” อย่างหนึง่ ของชีวติ เปรียบเสมือน
ได้กบั ทีผ่ มู้ ปี ญ
ั ญาท่านกล่าวว่า “นับว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิง่
ในชีวิต ที่ ได้เกิดมาเป็นมนุษ ย์ (ในประเทศไทย) และได้
พบพระพุทธเจ้า (ได้ศกึ ษาและปฏิบตั ธิ รรมในทางพระพุทธศาสนา)”
เพราะว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำกัด นั้น ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทำธุรกิจทางการเงิน
อย่างเต็มรูปแบบที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย พึ ง มี พร้ อ มกั บ จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารต่ า งๆ
มากมาย
ผู้ ท ำงานเป็ น “ลู ก จ้ า งทางราชการ” โดยได้ รั บ              
รายได้ประจำเป็นเงินเดือน มากบ้างน้อยบ้างตามตำแหน่ง
หน้าที่ และค่อยๆ เพิม่ ขึน้ เร็วบ้างช้าบ้าง แล้วแต่ กรรม-บุญโชค-วาสนา และนี่คืออาชีพของทุกคนที่เป็นบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อได้รับการบรรจุเรียบร้อย และมีสิทธิ์สมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ บางคนก็รีบกุลีกุจอสมัครเป็น
สมาชิ ก โดยทั น ที แต่ บ างคนก็ มิ ไ ด้ ส นใจที่ จ ะสมั ค รเป็ น
สมาชิกสหกรณ์เลย เปรียบเสมือน “บ้านอยู่ข้างวัดก็จริง                
แต่ ไ ม่ เ คยสนใจเข้ า วั ด เพื่ อ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ธ รรมเลย            
นั่นแหละ”
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เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทำไม เพื่ออะไร และได้ประโยชน์อะไร มีสักกี่คนที่รู้และ
เข้าใจอย่างถ่องแท้มาก่อน ส่วนใหญ่อาจจะพอรู้บ้าง ตอนปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แต่บางคนก็ไม่รู้ไม่
เข้าใจและไม่เคยสนใจอยากรู้เลย เพราะคิดว่าไม่เห็นจำเป็นอะไรจะต้องไปรู้ และยังเชื่อว่า แม้ไม่รู้เรื่อง
สหกรณ์ และไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สบายดี
ประเทศไทยเราไม่คอ่ ยสอนให้เรียนรูเ้ รือ่ ง “เงิน” เด็กๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลโดยทัว่ ไป
จึงมักไม่รแู้ ละไม่เข้าใจ “เรือ่ งต่างๆ ทางการเงิน” ยิง่ เรือ่ งเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ ก็ยงิ่ โง่กนั ไปใหญ่
กลุม่ บุคคลทีเ่ รียนรูเ้ รือ่ งเงินและเรือ่ งต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ จึงมักมีโอกาสสร้างฐานะทางการเงินได้ดกี ว่า   
เร็วกว่า
เรือ่ งราวเกีย่ วกับสถาบันทางการเงิน ธนาคาร บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ดอกเบีย้ การคิดดอกเบีย้
การกู้ การฝาก การลงทุน ฯลฯ เป็นอย่างไร ไม่รู้เรื่องเอาเสียเลย...โง่... และโง่ ลูกเดียวเลย... เพื่อน
เล่นไม่ยอมอ่าน ไม่ศึกษากันบ้างเลย (แต่ก็มีเหมือนกันนะที่ว่ายิ่งรู้มาก แต่ยิ่งยากนาน)
แล้วยิ่งเรื่องสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างไรนั้น...จะพอรู้กันบ้างไหมนี่...ตอบสวนมา
เลย รู้นะรู้มานานแล้วว่าสหกรณ์นั้นมีแต่โกง มีแต่ทะเลาะกัน เจ๊าแล้วก็เจ๊งกันไป เพราะหนังสือพิมพ์
ชอบลงเฉพาะเมื่อมีการโกงกันในสหกรณ์ แต่ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ก็ ไม่ยอมลง
ปล่อยให้หารู้กันเอาเองแล้วกัน
คนเราทุกคน ทุกชีวติ เมือ่ มีรายได้เป็นของตัวเอง ก็ควรต้องรูจ้ กั เก็บ ออม ลงทุน และรูจ้ กั ใช้จา่ ย
ในวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนจะรวยช้า รวยเร็ว จะเป็นหนี้ชั่วคราวหรือเป็นหนี้ตลอดชาติ...จนตาย
หรือไม่นั้น แตกต่างกันไปตามแต่ความเฉลียว ฉลาด และมีปัญญาซึ่งไม่เท่ากันนั่นเอง
ดังนั้นเมื่อมีโอกาสก็ควรจะรีบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ทันที และเริ่มศึกษาทำความเข้าใจว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์นั้นทำธุระกรรมทางการเงินอะไรบ้าง และสมาชิกอย่างตัวเรานั้นควรจะใช้ประโยชน์
จากสหกรณ์ได้อย่างไร ให้เต็มที่สุดๆ เลยอย่างเหมาะสม
สหกรณ์เป็นแหล่งออมทรัพย์ที่ดีที่สุด ถ้าออมเงินหุ้น ก็จะได้ดอกเบี้ยตอบแทนที่เรียกว่า
เงินปันผล (dividen) ประจำปีในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่พึงได้ และไม่ต้องเสียภาษี
ถ้าออมในรูปของเงินฝาก สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราที่สูงกว่าที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปจ่ายให้
และยังฝาก-ถอนได้สะดวกกว่าอีกด้วย สอ.มก.เรามีบัตรสมาชิก ATM ให้ถอนได้ 24 ชั่วโมง กับ
ตู้ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศไทยโดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรเองด้วย และถ้าออม           
ในรู ป แบบพิ เ ศษ คื อ ออมในรู ป อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ น บ้ า นและ/หรื อ ที่ ดิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่จัดบริการปล่อยกู้เพื่อซื้อบ้านและที่ดินอย่างสะดวก ง่ายดาย
โดยเสียดอกเบีย้ ในอัตราต่ำ และยังคืนดอกเบีย้ ทีจ่ า่ ยไป (เงินเฉลีย่ คืน) เป็นประจำทุกปีในอัตราทีส่ งู มาก
(30% ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์เกินกว่า 50%
ที่มีบ้านและที่ดิน เป็นของตนเองได้อย่างรวดเร็วโดยการรู้จักฉลาดออมแบบนี้กับสหกรณ์แต่เนิ่นๆ
และสามารถใช้หลักทรัพย์นี้หมุนเวียนกู้ไปทำประโยชน์ต่อๆ ไปได้อีกด้วย
เมื่อสมาชิกมีความจำเป็นต้องกู้เงินในรูปแบบอื่น เช่น กู้ฉุกเฉิน และกู้สามัญก็ตาม ก็แสนจะ
สะดวก-รวดเร็วมากเหลือเกิน จนกระทั่งหลายๆ คนบ่นว่า มันจะง่ายดายเกินไปหรือเปล่า จนก่อให้
เกิดผลเสียกับบางคนได้
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด พร้อมจะให้สมาชิกได้ออมทรัพย์ได้
อย่างสะดวก มั่นคง และให้ผลตอบแทนสูง พร้อมจะให้สมาชิกได้กู้ยืมไปทำประโยชน์ได้โดยสะดวก ใน
อัตราดอกเบี้ยต่ำและยังเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยที่จ่ายไปให้อีกในอัตราที่สูงมาก มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้
กับสมาชิกอย่างมากมาย แบบที่สมาชิกสหกรณ์อื่นๆ ต้องอิจฉา แม้เมื่อเกษียณอายุราชการก็มีเงิน
ช่วยเหลือตอบแทนให้ตอนเกษียณอายุ และมีเงินสงเคราะห์ (บำนาญ) เป็นรายปีให้อีกด้วย
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง สิ่งต่างๆ ในสหกรณ์ล้วนเป็นมรดกทั้งสิ้น จะตกทอดไปสู่ผู้ที่ท่านระบุ
ไว้เป็น “พินัยกรรม” ที่สหกรณ์อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเงินหุ้น เงินฝาก และเงินสวัสดิการต่างๆ
โดยเฉพาะเงินประกันชีวติ ก้อนโตทีม่ กั จะคุม้ หนีอ้ ย่างแน่นอน โดยสรุปแล้ว เมือ่ สมาชิกเสียชีวติ ลงส่วนใหญ่
แล้วทายาทมักจะมารับมรดกส่วนที่เหลือแทบทั้งสิ้น มากมายบ้าง หรือน้อยบ้าง ตามแต่ผู้มีพระคุณ
ท่านได้สร้างไว้ ทายาทบางคนก็ตกใจมากทีผ่ มู้ พี ระคุณ คือ สามี, ภรรยา หรือบิดา มารดา ได้ทงิ้ มรดกไว้
ให้หลายสิบล้านบาททีเดียว ซึ่งอาจจะเป็นเงินหุ้นหรือเงินฝากที่ออมไว้ บางคนก็จะได้ไม่มากนัก เพราะ
เมื่อนำเงินที่พึงได้ต่างๆ เช่น เงินประกันชีวิต เงินหุ้น เงินฝาก และเงินสวัสดิการต่างๆ จากสหกรณ์
มาหักกลบลบหนี้แล้ว ก็คงจะเหลือไม่มาก แต่ก็เป็นการดีที่หมดหนี้หมดสินเสียที ทายาทมักจะได้บ้าน
และที่ดินเป็นมรดกไปเลยอย่างสบายๆ แต่ก็มีอยู่เหมือนกันจำนวนน้อยรายที่ส่วนที่ได้ไม่คุ้มหนี้แต่ก็
เหลือหนีไ้ ม่มาก ทำให้ทายาททีร่ บั มรดกก็สามารถผ่อนสหกรณ์ตอ่ ไปได้อย่างสบายๆ เช่นกัน สรุปได้วา่
ถ้าเป็นสมาชิก สอ.มก. แล้ว เมื่อเสียชีวิตลงแล้วหลับสบายทุกคน (สบายคนข้างหลังมากกว่ามั๊ง)
ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ระบุชอื่ ผูร้ บั มรดกไว้ให้ชดั เจนด้วย (ก่อนตาย) จะได้ไม่เป็นปัญหากับผูท้ ยี่ งั ไม่ตาย
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้เพราะบางคนประมาท ยังไม่เคยคิดว่าจะตายเลย ไม่ได้เตรียมตัวตายไว้ให้เรียบร้อย
เลยมีปัญหาภายหลังตายได้อีก
เมื่อท่านเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. แล้ว ท่านจะเป็นแบบไหนก็จะดีไปหมด
(ไม่ดีเหลืออยู่เพราะไปไม่ได้ใช่ไหม) ตอนยังมีชีวิตอยู่ จะออมจะกู้ก็แสนสบาย-สะดวก แต่จะสบายแบบ
มีเงินออม (หุน้ , เงินฝาก) มากกว่าหนี้ (เงินกู)้ หรือเปล่าล่ะ หรือจะเอาแบบทัง้ เงินออมและเงินกูพ้ อๆ กัน
(เพราะเห็นบางคนเขาพูดว่ากูเ้ งิน สอ.มก.ไปซือ้ หุน้ สอ.มก. ก็กำไรดีนะ) แต่สมาชิกบางคนก็บน่ อยากจะตาย
เพราะจะได้สบายกว่าอยู่ คือจะได้หมดหนี้ หมดสินเสียที และทายาทข้างหลังได้รบั เงินมรดกส่วนทีเ่ หลือ
อีกเป็นแสนด้วย
เราไม่ว่ากัน เราโตๆ กันแล้ว ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้ว (หรืออาจจะ
ศาสดาอื่นๆ ก็ล้วนแต่ดีทั้งนั้น) มีสิทธิ์ “ขึ้นสวรรค์” ได้เท่ากันและโดยเฉพาะประเทศไทยทีมีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประมุข
พระองค์ทา่ นได้โปรดประทาน “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นปรัชญาทีส่ งู ส่งยิง่ ในการดำรงชีวติ
เราควรจะได้นอ้ มรับใส่เกล้ามาปฏิบตั กิ นั บ้าง คนทีร่ วยแล้วก็จะได้ยงิ่ รวยขึน้ อีก คนทีย่ งั ไม่รวยก็จะได้คอ่ ยๆ
รวยขึน้ บ้าง ส่วนคนทีจ่ นก็จะได้หายจนอย่างแน่นอนนัน่ คือ “พอเพียง” แต่ทสี่ ำคัญคือ “จิตใจพอเพียง”            
ทัง้ ทีไ่ ม่วา่ ท่านจะมีเงินมากหรือน้อยก็ตาม ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นสมาชิกแบบไหนก็จงเลือกเอาเองตามใจเถิดท่าน
เอวังก็มดี ว้ ยประการฉะนีแ้ ล....สาธุ
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สหกรณ์สอนให้ได้เผือ่ แผ่
บริจาคก็ไม่ใช่ให้นำ้ ใจ
ต่างคนก็ตา่ งได้ใช่ไหมเพือ่ น
คนเหลือมากฝากมากรวยเบิกทาง
สำคัญตรงรูอ้ อมยอมทนอด

อุทศิ แก่คนอืน่ ชืน่ ใจไหม
รวมเงินไปเจือจุนผ่านทุนกลาง
ไม่แชเชือนร่วมกันมาสะสาง
ทีจ่ นหน่อยกูไ้ ปพลางค่อยรวยตาม
อบายมุขสละหมดลดวาบหวาม

สิง่ ดีดอี ย่างคนอืน่ คอยเรียนตาม

สิง่ ไม่งามของเขาอย่าเอามา

สหกรณ์วอนเชิดชูผใู้ จบุญ

มาร่วมทุนช่วยกันตามอาสา

ไม่งกมากคิดเล็กน้อยเอือมระอา
เงินกองกลางต่างสละละวางไว้
สมาชิกรุน่ น้องน้องสบายไป
ห้ามงุนงงงีเ่ ง่าโง่งกเงิน
งกเหลือเกินงกมากงกเป็นลิง
แล้วจะสุขตรงไหนกันละเพือ่ น
ในหลวงท่านแนะให้รเู้ พียงพอ

เพราะจะพาให้หมดบุญจุนเจือใจ
ทุนสำรองไม่หายค่อยเติบใหญ่
มีเงินใช้ไร้ตน้ ทุนบุญจริงจริง
ลืมพาเพลินปล่อยวางผีเงินสิง
ยิง่ รวยยิง่ งุน่ ง่านจนหงิกงอ
สหกรณ์สอนเตือนให้ชว่ ยน้อ
ละวางหนอก่อนตายหายทุกข์เอย
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย... ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
(6390)

• เกริ่นกันก่อน

ในระยะที่ ผ่ า นมามี ก ารตั้ ง ข้ อ สั ง เกตกั น อย่ า ง
กว้างขวางว่า “องค์กรธุรกิจ” ส่วนใหญ่มุ่งแต่การสร้างกำไร
ให้กับตัวเอง ทำทุกอย่างเพื่อกำไรจนลืมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การดำเนินการบางอย่างสร้างปัญหาต่อชุมชนและ
สังคม เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวาง
ระบบนิเวศถูกทำลาย เกิดมลภาวะทางน้ำ เสียง อากาศ
และ อื่นๆ ทำให้มีการเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจเหล่านี้แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันประเด็น
“ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate
Social Responsibility, CSR)” กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่
องค์กรธุรกิจจำนวนหนึ่งพยายามดำเนินการกัน ซึ่งเป็น
เรื่องที่ควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อย้อน
มาดูขบวนการสหกรณ์ พบว่าสหกรณ์ได้ดำเนินการด้านนี้
มาเป็นเวลานานแล้ว และเป็นการดำเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง รวมถึงมีการกำหนดให้ “ความเอื้ออาทรต่อ
ชุมชน” เป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของสหกรณ์ โดย
ในทางปฏิบัติทุกสหกรณ์จะจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็น
เงิ น ทุ น สาธารณประโยชน์ แ ละทุ น อื่ น ๆ ทุ ก ปี เพื่ อ ใช้ ใ น
กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คน ชุ ม ชน และ
สังคมส่วนรวม นอกจากนั้นบางสหกรณ์ได้จัดงบประมาณ
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นการเฉพาะด้วย
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• กิจกรรม แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ สอ.มก. ในปัจจุบนั และแนวทางในอนาคต
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอ.มก.) ได้ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบและเอื้ อ อาทรต่ อ มวลสมาชิ ก และสั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ ำ เสมอ โดยได้ จั ด
สวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก และการให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งในแต่ละปี สอ.มก.
จ่ายเงินเพื่อกิจกรรมเหล่านี้ไปประมาณปีละ 25 ล้านบาท เป็นสวัสดิการสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายไป
ประมาณ 20 ล้านบาท ที่เหลือประมาณ 4-5 ล้านบาท ใช้ไปเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมของสังคม
ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและส่วนที่สนับสนุน
กิจกรรมสังคมทั่วไป
แม้จะมีการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมแล้ว แต่เพื่อให้
การดำเนินการด้านนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอ.มก. จึงพยายามปรับแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ในเรื่องของสวัสดิการ ปัจจุบัน สอ.มก. ได้จัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิตให้แก่สมาชิก เช่น
ถึงวันเกิด วันแต่งงาน จะมีเงินสวัสดิการให้ เจ็บป่วย สอ.มก. ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วนให้
ต้องการศึกษาต่อ สอ.มก. ให้ทุนการศึกษาบางส่วน เกษียณอายุมีเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับเงิน
บำเหน็จบำนาญให้ และเมื่อเสียชีวิต สอ.มก. ยังจ่ายเงินช่วยเหลืองานศพด้วย นอกเหนือจากการจัด
สวั ส ดิ ก ารแก่ ตั ว สมาชิ ก โดยตรงสหกรณ์ ยั ง ได้ จั ด สวั ส ดิ ก ารแก่ ค รอบครั ว สมาชิ ก ด้ ว ย เช่ น การให้
ทุนการศึกษาบุตร การช่วยเหลือครอบครัวกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม รวมถึงช่วยเหลือกรณีที่คนใน
ครอบครัวถึงแก่กรรม อย่างไรก็ตาม สอ.มก. พยายามปรับปรุงระบบสวัสดิการที่ให้แก่สมาชิกให้ดียิ่ง
ขึ้นอีก โดยกำลังพิจารณาถึงการเพิ่มสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่นการจัดกิจกรรมด้านความรู้ด้าน
การบริ ห ารเงิ น การออกกำลั ง กายและสุ ข ภาพ และกิ จ กรรมสั น ทนาการอื่ น ๆ นอกจากนั้ น แล้ ว
ยังพิจารณาถึงการพัฒนาระบบบำนาญทีเ่ หมาะสมให้กบั มวลสมาชิกด้วย อีกเรือ่ งหนึง่ ทีม่ กี ารพูดถึงกันอยู่
คือการจัดตั้ง “กองทุนสงเคราะห์สมาชิกยากไร้” เพื่อช่วยเหลือในลักษณะสงเคราะห์แก่สมาชิกที่มี
ปัญหาการเงิน (ปัญหาชีวิต) รุนแรง
ส่ ว นเรื่ อ งของการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ปั จ จุ บั น นอกจากให้ ง บประมาณ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว สอ.มก. ยั ง ได้ ท ำข้ อ ตกลงกั บ
มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการจัดหาสิ่งก่อสร้างให้ตามที่มหาวิทยาลัยและที่ประชุมใหญ่สมาชิก
เห็ น สมควร สำหรั บ ในอนาคตนอกจากการร่ ว มมื อ ในการจั ด หาสิ่ ง ก่ อ สร้ า งแล้ ว อาจมี ก ารขยาย
ความร่วมมือไปสู่การจัดหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ และ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ด้วย (ขณะนี้กำลังพิจารณากันอยู่) ส่วนเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายนอกนั้น ในระยะที่ผ่านมา
สอ.มก. ดำเนินการในลักษณะการให้เงินสนับสนุนการทำกิจกรรม โดยไม่ได้กำหนดกรอบหรือประเด็น
ที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ไว้ ชั ด เจนนั ก ทำให้ ก ารดำเนิ น การอาจขาดพลั ง จึ ง ควรกำหนดกรอบ
การดำเนินการเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากขึ้น สำหรับประเด็นที่กำหนดควรเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสามารถดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ (เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพทั้งด้าน
ทรัพยากรบุคคล วิชาการ และอื่นๆ)
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จากเงื่อนไขดังกล่าว เรื่องที่น่าสนใจกำหนดเป็นประเด็นดำเนินการในระยะนี้คือ เรื่องการ
พัฒ นาศั ก ยภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ภ ายใต้ ภ าวะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาในพื้ น ที่ / ชุ ม ชนด้ อ ยโอกาส และ
การช่วยเหลือผู้ว่างงานจากภาวะวิกฤต อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ อาจ
กำหนดประเด็นเป้าหมายไว้เพียง 1 หรือ 2 ประเด็น ในแต่ละปี เช่น ในปีหน้า สอ.มก. จะเน้นประเด็น
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ก็ อ าจตั้ ง เป็ น โครงการย่ อ ย เช่ น โครงการจั ด การขยะมู ล ฝอยในมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อลดปัญหาโลกร้อน เป็นต้น

• ส่งท้ายก่อนจาก
ที่กล่าวมาทั้งหมดชี้ว่า สอ.มก. ดำเนินงานกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมา
อย่างต่อเนื่องยาวนานสมกับเป็นองค์กรที่มี “ความเอื้ออาทรต่อชุมชน” เป็นหลักการสำคัญ อย่างไรก็
ตามการดำเนินการทางด้านนี้ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยควรกำหนดประเด็น
การทำงานที่กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ การดำเนินการควรดึงองค์กรอื่นที่มีความชำนาญในเรื่อง
ที่จะดำเนินการเข้ามาเป็นภาคีในการดำเนินการ ซึ่งในกรณีของ สอ.มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถือว่าเป็นภาคีที่มีศักยภาพทั้งด้านบุคคล วิชาการ และ ทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงเป้าหมายที่สอดคล้อง
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรม และเพื่อให้การบริหารกิจกรรมด้านนี้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอ.มก. ควรแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะบุคคล 1 คณะ (จะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ได้)
ให้ดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ “ถึงเวลาแล้วครับที่ สอ.มก. และขบวนการสหกรณ์จะประกาศให้สังคม
รับรู้ถึงศักยภาพและความเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม”

สนับสนุนโดย

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

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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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ประจำปี 2551

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2551 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล

พิธีเปิดระบบบริการสหกรณ์ 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2551 บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ บางเขน

โครงการอบรมผู้ประสานงานหน่วยงานต่างจังหวัด

วันที่ 15 มี.ค. 2551 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ บางเขน

โครงการสัมมนากรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2551
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ สอ.มก.
เมื่อ 22-23 มี.ค. 2551 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการประชุมสัมนาสมาชิก ประจำปี 2551

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 เม.ย. 2551, ครั้งที่ 2 วันที่ 24-25 พ.ค. 2551
ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 - 8 มิ.ย. 2551 ณ โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ทและสปา จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสุขภาพกาย-สุขภาพจิต

วิทยาเขตบางเขน วันที่ 14 มิ.ย. 2551 และวันที่ 5 ก.ค. 2551
ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล
วิทยาเขตกำแพงแสนวันที่ 28 มิ.ย. 2551
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมบุคลากร สอ.มก.
เรื่อง “สู่ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง...มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ”
วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2551 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี

ภาคีสหกรณ์บางเขน

สอ.กรมป่าไม้ จำกัด, สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด, สอ.กรมวิชาการเกษตร จำกัด,
สอ.กรมประมง จำกัด, สอ.กรมพัฒนาที่ดิน และ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
วันที่ 12 – 13 กรกฏาคม 2551 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท จันทบุรี

โครงการสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 26-27 ก.ค. 2551
ณ โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ทและสปา จังหวัดกาญจนบุรี

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ประจำปี 2551
วิทยาเขตบางเขน วันที่ 2 ส.ค. 2551, วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 16 ส.ค. 2551

สัมมนาไตรภาคี ครั้งที่ 5
เรือ่ ง “แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนภายใต้สภาวะ STAGFLATION”
ระหว่าง สอ.มก. (เจ้าภาพ) สอ.กฟผ. และสอ.พส.
วันที่ 9-8 ส.ค. 2551 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก (ส่วนกลาง)
เรื่อง “ลู่ทางการลงทุนสำหรับสมาชิก สอ.มก.” และ
“กฎหมายที่ควรรู้สำหรับสมาชิก สอ.มก.”

วันที่ 5 ก.ย. 2551 และ 8 ก.ย. 2551 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี

โครงการพบปะสมาชิกหน่วยงานต่างจังหวัด ประจำปี 2551
28-31 สิงหาคม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร, 
สถานีวิทยุ มก. ขอนแก่น
4-7 กันยายน สถานีวิจัยดอยปุย,  สถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่
12 กันยายน สถานีวิจัยปากช่อง, สถานีวิจัยทับกวาง, 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างฯ
18-21 กันยายน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ และ
สถานีวิจัยชายฝั่งทะเลอันดามัน
8 ตุลาคม วิทยาเขตกำแพงแสน
16 ตุลาคม วิทยาเขตศรีราชา,  สถานีวิจัยประมงศรีราชา

ศึกษาดูงานการปลูกไม้ยูคาลิปตัส
จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13 กันยายน 2551

งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
ผูท้ ไี่ ด้รบั การขยายเวลาราชการ และผูท้ เี่ กษียณอายุราชการก่อนกำหนด
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2551 ณ ห้องพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี

สัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “Hamburger Crisis : ผลกระทบและทางรอด”

จัดโดยกลุ่มจตุรมิตร สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด, สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด,
สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด และ สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการอบรม “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์” รุ่นที่ 4
วันที่ 18-19 ต.ค. 2551 ณ ห้องพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่และผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิก สอ.มก.
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. , 7 พ.ย. และ 28 พ.ย. 2551

โครงการไหว้พระ 9 วัด

จัดโดย สอ.มก. และ บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี 2552
เมื่อ 12 ธันวาคม 2551

ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ทำบุญครบรอบ 50 ปี สอ.มก.

วางมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เซ็นสัญญาฯ ผู้ค้ำประกันเงินกู้

มอบเงิน...โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ลงนามสัญญาฯ กลุ่ม “ภาคีสหกรณ์บางเขน”

วันเดือนปี
21 เม.ย. 2551
4 พ.ค. 2551
15		 พ.ค. 2551
29 พ.ค. 2551
12 มิ.ย. 2551
13 มิ.ย. 2551
20 มิ.ย. 2551
11 ก.ค. 2551
19 พ.ย. 2551
11 ธ.ค. 2551

รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
สอ.ครูเชียงราย จำกัด
สอ.กรมสื่อสารทหารอากาศ จำกัด
สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด
สอ.ครูพัทลุง จำกัด
สอ.กรมชลประทาน จำกัด
สอ.ตำรวจภาค 5 จำกัด
สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด

By บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ จำกัด
ส่ ว นลด

10%
เฉพาะอาหาร

อ ภิ สิ ท ธิ์ เ ฉ พ า ะ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และ

บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เคยู โฮม บริการห้องประชุมสัมมนา ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยงสังสรรค์ รับจัดงานนอกสถานที่ โดย

ทีมงานมืออาชีพ และบริการห้องพัก 100 ห้อง เพรียบพร้อมสิง่ อำนวยความสะดวกครบครัน
ทีจ่ อดรถปลอดภัย ตัง้ อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคาร สอ. มก. 36 ปี ห่าง
จากสนามบินดอนเมืองเพียง 10 นาที แวดล้อมด้วยธรรมชาติทเี่ งียบสงบ การบริการเป็นเลิศ

เงือ่ นไข

1. ส่วนลด 10% เฉพาะอาหาร สำหรับราคาปกติเท่านัน้ ไม่สามารถใช้รว่ มกับรายการส่งเสริมการขายได้
2. ส่วนลด 10% เฉพาะอาหาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำกัด หรือบัตรข้าราชการทีอ่ อกโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านัน้ ไม่สามารถโอนสิทธิใ์ ห้ผอู้ นื่ ใช้แทนได้
3. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด หรือ
บัตรข้าราชการที่ออกโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย
โทร. 02-579-0010-15, 02-579-5306-7

PHILOSOPHY AND HISTORY
S.inter & Associates Co.,Ltd. specializes in
commercial, industrial, retails and corporate
complex constructions. Our approach has always
been to get to know our client and work with them
to develop a suitable project
We maintain a staff of high qualifications and
experience in a wide variety of projects. Our
engineers and technicians are capable of handling
large and complex projects, but not to large as to
lose interest in small projects. Principals are
actively involved in project management,quality
assurance and new technology here. This ensures
that we will be able to deliver to our clients quality
services and quality work.
Established in 1982. S.inter & Associates has
enjoyed a steady and continuous growth in all
areas of our practice. Our goal is to continue this
professional growth, and  ensure that our clients
receives the highest possible level of satisfaction.

PROJECT TYPES
High Rise Building & Underground Building
• Apartment
• Condominium
• Hospital
• Hotel
• Office Building
• Industrial
• Residential
• Under Pinning

บริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
S.INTER & ASSOCIATES CO., LTD.

8 ซอยอ่อนนุช 62 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  โทร. 0-2721-1641-4  แฟกซ์ 0-2721-1649 E-mail : s_inter@iinet.co.th
8  Soi Onnuch 62   Sukhumvit 77 Road, Suanluang,  Bangkok 10250  TEL. 0-2721-1641-4   FAX.0-2721-1649   Email :  s_inter@inet.co.th

หจก.ตะโกราย เอ็นจิเนียริ่ง

TAKORAI ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

บริ
ษ
ท
ั
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ด
รอร่
า
ม
พั
ฒ
นา
จำกั
ด
UDON ARAM DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
รับเหมาก่อสร้างอาคาร และผู้ตรวจสอบอาคาร
เลขที่ 233/117 หมู่ 3 ซ.สรณคม ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 02-929-7611 โทรสาร 02-929-7612

