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

ที่ สอ.มก.ว. 0016/2553
			
12 มกราคม 2553
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีการเงิน 2552 จำนวน 1 ชุด
		
2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ข้อ 60
ด้ ว ยคณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จำกั ด ได้ มี ม ติ
ครัง้ ที่ 22/2552 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ให้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ในวันอังคารที่
26 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี วิทยาเขตบางเขน
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
		
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 วันที่ 28 มกราคม 2552
		
2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 13 สิงหาคม 2552
วาระที่ 3 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ในระหว่างปี 2552
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุน ประจำปี 2552
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2552
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2553
วาระที่ 7 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2552
วาระที่ 8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2553
วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำปี 2553
วาระที่ 10 พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2553
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการ การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
		
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวโดยพร้อมเพรียง
กันด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
KASETSART UNIVERSITY SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
ที่ สอ.มก.ว. 012/2553
			 7 มกราคม 2553
เรื่อง ขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
เรียน รองอธิการบดี คณบดี ผอ.กอง/สำนัก/สถาบัน/สถานี/โครงการฯ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในการนี้สหกรณ์ฯ ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านได้
โปรดอนุญาตให้อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2552 ตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว โดยไม่ถอื เป็นวันลา เพือ่ ให้การดำเนินการประชุมใหญ่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์
ด้วยดีเสมอมา
					

ขอแสดงความนับถือ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
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เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1
ในปีทแี่ ล้ว สอ.มก. ได้รบั พระมหากรุณาธิคณุ จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทะเบียนสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด นับเป็นสิริมงคลของ สอ.มก. เป็นอย่างยิ่ง
เรื่องที่ 2
สอ.มก. ได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ในการเพิกถอนการรับจดทะเบียนข้อบังคับ
สหกรณ์ ในการรับนิติบุคคลเป็นสมาชิกสมทบต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแล้ว เพราะมี
ผลกระทบต่อการดำเนินการของ สอ.มก. และการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมาก
เรื่องที่ 3
ในปีที่แล้วมีสมาชิกเสียชีวิต 34 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อสมาชิก
1 นายบัณฑิต
จริโมภาส
2 นายบุญปลูก ชมดง
3 นายปรีชา
เกียรติกระจาย
4 นายจิรพงษ์
โกสะ
5 นายเนื่องพณิช สินชัยศรี
6 นางรัตนา
ภาณุทัต
7 นายกระจ่าง
วิสุทธารมณ์
8 นางบุญสิน
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
9 นายเยาว์
อ่อนสำอางค์
10 นางสาวดรรชนีย์ เกษสังข์
11 นายสมบูรณ์ จั่นเพิ้ง
12 นายฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์
13 นายมงคล
อนุรัตนพงศ์
14 นายถวัลย์
ประสพเนตร
15 นายสำเริง
มิ่งขวัญสุข
16 นายจันทร์
ป่านแก้ว
17 นายณรงค์
ม่วงสีสุก



ลำดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อสมาชิก
นางสาวมาลินี ลิ้มโภคา
นายบรรจบ ภาคานาม
นายสุนทรา เข็มมา
นางดาวลอย ทองเอียง
นางประจวบ เขียวกระโทก
นายวันเพ็ญ จินดารักษ์
นายประเสริฐ โฉมจันทร์
นายอุดม
กาญจนปกรณ์ชัย
นางชุมศรี
ชัยอนันต์
นางจันทร์เพ็ญ ปทุมพงษ์
นายสมชาย อ่อนศิริ
นายสิทธิชัย เกษตรเกษม
นางจิณัฐตา ภูนาโคก
นายธีรศักดิ์ รอดชูแสง
นายสมาน
เกิดมนตรี
นายสุรกิต
คุณุทัย
นางจำปี
ขำวิไล
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2

วาระที่
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2551
วันที่ 28 มกราคม 2552

รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552
วันที่ 13 สิงหาคม 2552
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
วันพุธที่ 28 มกราคม 2552
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้มาประชุม

1. รศ.วุฒิชัย
กปิลกาญจน์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.สิทธิชัย
เกษตรเกษม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
7. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
เลขานุการ
8. นายนพดล
ระโยธี
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการ
10. รศ.รอ.ปราโมทย์ ลำใย
กรรมการ
11. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร
กรรมการ
12. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
13. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
กรรมการ
14. นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
กรรมการ
15. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ
16. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จำนวน 2,694 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



ศ.ดร.กำพล
รศ.ดร.วิโรจ
ศ.พิเศษ อาบ
ผศ.ดร.ทวีวัฒน์
นายพิภพ
ศ.ดร.สมเพียร
รศ.ดร.วัลลภ
นางพรรณวิภา
นายเจริญ
นายสมพงษ์
นางสาวสมศรี
นายเรืองชัย

อดุลวิทย์
อิ่มพิทักษ์
นคะจัด
ทัศนวัฒน์
เหล่าพัดจัน
เกษมทรัพย์
อารีรบ
เอื้อสุนทรวัฒนา
ศรีแสง
โกมลวาทิน
หลิมตระกูล
โชคชัยมงคล

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
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¶เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2 แล้ว รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1) เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้ง สอ.มก. 50 ปี ในวันที่ 6 มกราคม 2552 คณะกรรมการ
ดำเนินการจะนำเสนอแก้ไขข้อบังคับข้อ 5 ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัตขิ องสมาชิกสหกรณ์ เพือ่ กราบทูลเชิญ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายา
ในองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ครั้งนี้ สหกรณ์มีของรางวัลสำหรับสมาชิก โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกสมาชิกต้องอยู่ในห้องประชุม สำหรับ
ชุดที่ 2 สมาชิกไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุม นอกจากนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี
2) ขอเชิญสมาชิก สอ.มก. ทุกท่าน ยืนไว้อาลัยให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตในปี 2551 เป็นเวลา 1 นาที
3) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการหารืออย่างสร้างสรรค์
ขอความกรุณาท่านสมาชิกในการอภิปราย เมื่อได้รับคำชี้แจงแล้วควรยุติ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2550

ประธานฯ มอบให้ ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา เลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2551
ตั้งแต่หน้าที่ 24 - 29 ซึ่งแจกให้แก่สมาชิกผู้มาประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก
		 สหกรณ์ประจำปี 2551

3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ ประจำปี 2551
ประธานฯ มอบให้ ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม รองประธานกรรมการ รายงานจำนวนสมาชิกเข้าใหม่
และออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2551 ดังนี้
3.1.1 สมาชิกสามัญ
		 จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
6,171
คน
		 สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
428
คน
		 สมาชิกลาออกระหว่างปี
32
คน
		 สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
18
คน
		 สมาชิกถูกจำหน่ายชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (ให้ออก)
8
คน
		 จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
6,541
คน
3.1.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน
1,751
คน
		 ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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3.2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน
		 ประธานฯ มอบให้ ผศ.สิทธิชยั เกษตรเกษม รองประธานกรรมการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินการ
ประจำปี 2551 ต่อทีป่ ระชุม ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ สมาชิก ทุนดำเนินงาน กำไรสุทธิ ทุนเรือนหุน้
เงินรับฝาก การให้เงินกู้แก่สมาชิก และสหกรณ์อื่น เงินลงทุน ทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2551 และผลงานของคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารการเงิน
คณะกรรมการพัฒนาและแผนงาน และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนกิจกรรม
ระหว่างปี ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2551 หน้าที่ 32 - 53 ให้ที่ประชุมพิจารณา
		 ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ รั บ ทราบ และอนุ มั ติ ร ายงานประจำปี 2551 ซึ่ ง แสดง
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 64

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้มอบให้ นายเจริญ ศรีแสง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต นำเสนอ รายงานผูส้ อบบัญชี งบดุล
งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2551 หน้าที่ 58 - 78 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
สำหรับข้อสังเกตต่างๆ จากสมาชิกนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551

ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม รองประธานกรรมการ นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีการเงิน 2551 จำนวนเงิน 296,041,743.57 บาท ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ
ประจำปี 2551 หน้าที่ 80 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้เห็นชอบแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
การบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 	
		 ประจำปี 2552

ประธานฯ มอบให้ ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา เลขานุการ นำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2551 หน้าที่ 82 - 89 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 จำนวน
53,089,714.00 บาท โดยให้ถัวเฉลี่ยจ่ายในหมวดต่างๆ และงบครุภัณฑ์ จำนวน 5,175,000.-บาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 58,265,214.-บาท
จากนัน้ ประธานฯ ได้นำเสนอโครงการพิเศษเพือ่ สนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2552 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2551 หน้าที่ 90 - 92 ให้ที่ประชุมพิจารณา
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการอนุมัติกรอบวงเงิน 504.47 ล้านบาท เพื่อให้ สอ.มก.
จัดหาอาคารให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทางการเงิน
แก่มหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 31/2547 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548

วาระที่ 7 พิจารณารายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้มอบให้ ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์ ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ นำเสนอรายงาน
การตรวจสอบกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามหนังสือรายงานการตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2551 ที่แจกให้สมาชิกทุกท่าน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ

วาระที่ 8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2552

ประธานฯ ได้มอบให้ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ดำเนินการ นำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจากสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ
พ.ศ.2543 ให้เป็นกรรมการดำเนินการ ปี 2552 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2551
หน้าที่ 96 มีกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2552 ตามที่คณะ
กรรมการสรรหาเสนอ โดยเรียงตามตัวอักษร ดังนี้
สายวิชาการ ได้แก่
1. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
3. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
สายธุรการ ได้แก่
1. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
2. นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
3. นายวิเชียร ไล้เลิศ
4. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
พร้อมทั้งได้มีมติเลือก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
กรรมการ อยู่ในตำแหน่ง 2 ปี
สำหรับปี 2552 สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2552 เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยได้นำเสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่สมาชิกให้ความเห็นชอบว่าสมควรเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2552 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2551 หน้าที่ 97 มีกำหนดเวลาอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยเลือกสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอ ดังนี้
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1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
3. ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
ต่อจากนั้น ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามข้อบังคับข้อ 43 วรรค 3 ได้แก่
1. ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
รองประธานกรรมการคนที่ 1
2. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
รองประธานกรรมการคนที่ 2
3. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
4. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
รองประธานกรรมการคนที่ 4
5. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
รองประธานกรรมการคนที่ 5
6. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
เลขานุการ
7. นายนพดล
ระโยธี
ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2552 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำปี 2551 หน้าที่ 104 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัท เจริญแอนด์คอลลีก กรุ๊ป
จำกัด โดย นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2552 และกำหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 10	 พิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณ์จะกู้ยืม หรือค้ำประกันประจำปี
2552 เป็นเงิน 3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่
วางไว้ และเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2552 เป็นเงิน
3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการ การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
		 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ว่า ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
ออกประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เรือ่ ง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
และได้กำหนดเพิ่มเติมว่าการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตาม (7) คือ ฝากหรือลงทุนอื่นใด
นอกจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 5(1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติก่อน รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ จึงดำเนินการได้
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คณะกรรมการดำเนินการ จึงขออนุมัติให้ สอ.มก. ฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด แต่ไม่เกินทุนสำรอง และการพิจารณาดำเนินการแต่ละครัง้
จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการดำเนินการก่อน เพือ่ ให้สหกรณ์สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันการ ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการหน้าที่ 108 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั เิ ป็นเอกฉันท์ให้ สอ.มก. นำเงินไปฝากหรือลงทุนในเรือ่ งดังกล่าวได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน แต่ไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์

วาระที่ 12	 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม นำเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 5 ข้อ 8 และข้อ
58 ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
ข้อ 5 “ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก”
ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ข้อ 5 ประเภทและคุณสมบัตขิ องสมาชิก ข้อ 5 ประเภทและคุณสมบัตขิ องสมาชิก
สมาชิกมี 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิก
สมาชิกมี 3 ประเภท ได้แก่ สมาชิก
สามัญและสมาชิกสมทบ
สามัญ สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ และ
สมาชิกสมทบ
(ก) คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก สามั ญ
(ก) คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก สามั ญ
มีดังต่อไปนี้ คือ
มีดังต่อไปนี้ คือ
		 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ 		 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
		 (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
		 (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นบุคลากร ซึง่ ได้รบั เงินเดือน
(3) เป็นบุคลากร ซึง่ ได้รบั เงินเดือน
ประจำในหน่วยงานต่างๆ สังกัดมหาวิทยาลัย ประจำในหน่วยงานต่างๆ สังกัดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ หรือเป็นลูกจ้างประจำ เกษตรศาสตร์ หรือเป็นลูกจ้างประจำ
ของสหกรณ์ หรือเป็นลูกจ้างประจำของ ของสหกรณ์ หรือเป็นลูกจ้างประจำของ
สถานีวิทยุ มก. หรือเป็นลูกจ้างประจำ สถานีวิทยุ มก. หรือเป็นลูกจ้างประจำ
หน่วยงานพิเศษอืน่ ใดในสังกัดของมหาวิทยาลัย หน่วยงานพิเศษอืน่ ใดในสังกัดของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
		 (4) ได้รับเงินเดือนประจำและ 		 (4) ได้รับเงินเดือนประจำและ
หัก ณ ที่จ่ายได้
หัก ณ ที่จ่ายได้
		 (5) เป็นผู้มีความประพฤติดี
		 (5) เป็นผู้มีความประพฤติดี
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อนื่
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อนื่
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

เหตุผล

เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการสามารถเชิญ
ผูม้ คี ณุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์
หรือเห็นสมควรเข้าเป็น
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์
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ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

(ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มี
ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		 (1) บุคคลในครอบครัวของสมาชิก	
		 (2) นิสติ และนิสติ เก่าของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
		 (3) ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
(4) ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ
(5) นิติบุคคลทางราชการ
		 (6) สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร
อื่นใดที่ไม่แสวงหากำไร

(ข) สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ ต้องมี
คุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับสมาชิกสมทบเป็นผู้
ทีค่ ณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็น
สมควรให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์
โดยมีสทิ ธิ และหน้าที่ / ไม่มสี ทิ ธิและหน้าที่
เช่นเดียวกับสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับ
ข้อ 8

เหตุผล

(ค) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มี
ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		 (1) บุคคลในครอบครัวของสมาชิก	
		 (2) นิสติ และนิสติ เก่าของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
		 (3) ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
(4) ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ
(5) นิติบุคคลทางราชการ
		 (6) สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร
อื่นใดที่ไม่แสวงหากำไร

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง แล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 5
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ข้อ 8 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

เหตุผล

ข้อ 8 สิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิก
สิทธิในฐานะสมาชิกจะมีขนึ้ ได้เมือ่ ได้
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ได้ลงลายมือชือ่
ในทะเบียนสมาชิก และได้ชำระค่าหุน้ ครัง้ แรก
ตามระเบียบของสหกรณ์แล้ว อนึง่ สมาชิก
มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ
และมติของสหกรณ์ทกุ ประการ ตัง้ แต่เมือ่
มีสทิ ธิในฐานะสมาชิกดังกล่าวแล้ว
ข้อความใดในข้อบังคับ หรือระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กล่าวถึงสมาชิกให้หมายถึง
สมาชิกสามัญ
ในกรณีสมาชิกสมทบให้มีสิทธิ/ไม่มี
สิทธิ ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่ มี สิ ท ธิ นั บ ชื่ อ เข้ า เป็ น องค์
ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่อง
ใดๆ หรือเป็นกรรมการดำเนินการ
(ข) สมาชิกทีไ่ ม่บรรลุนติ ภิ าวะ ไม่มสี ทิ ธิ
กูเ้ งินและค้ำประกันกับสหกรณ์
(ค) สมาชิกทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลทางราชการ
มีสทิ ธิฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์ กรณี
การกูเ้ งินให้อยูใ่ นความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่
(ง) สมาชิกทีเ่ ป็นบุคคลในครอบครัว
ของสมาชิกสามัญและลูกจ้างชัว่ คราวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และไม่ได้เป็น
สมาชิก นิสติ และนิสติ เก่าของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ นิตบิ คุ คลทางราชการ สมาคม
มูลนิธิ หรือองค์กรอืน่ ใดทีไ่ ม่แสวงหากำไร
มีสทิ ธิทกุ ประเภทได้ตามระเบียบของสหกรณ์
และมีสทิ ธิกเู้ งินจากสหกรณ์ได้รอ้ ยละ 80
ของจำนวนเงินฝากของตน โดยมีเงินฝาก
เป็นประกัน สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ เงินฝาก
และเงินกูต้ ามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 8 สิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิก
สิทธิในฐานะสมาชิกจะมีขนึ้ ได้เมือ่ ได้
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ได้ลงลายมือชือ่
ในทะเบียนสมาชิก และได้ชำระค่าหุน้ ครัง้ แรก
ตามระเบียบของสหกรณ์แล้ว อนึง่ สมาชิก
มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ
และมติของสหกรณ์ทกุ ประการ ตัง้ แต่เมือ่
มีสทิ ธิในฐานะสมาชิกดังกล่าวแล้ว
ข้อความใดในข้อบังคับ หรือระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กล่าวถึงสมาชิกให้หมายถึง
สมาชิกสามัญ
ในกรณีสมาชิกสมทบให้มีสิทธิ/ไม่มี
สิทธิ ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่ มี สิ ท ธิ นั บ ชื่ อ เข้ า เป็ น องค์
ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่อง
ใดๆ หรือเป็นกรรมการดำเนินการ
(ข) สมาชิกทีไ่ ม่บรรลุนติ ภิ าวะ ไม่มสี ทิ ธิ
กูเ้ งินและค้ำประกันกับสหกรณ์
(ค) สมาชิกทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลทางราชการ
มีสทิ ธิฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์ กรณี
การกูเ้ งินให้อยูใ่ นความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่
(ง) สมาชิกทีเ่ ป็นบุคคลในครอบครัว
ของสมาชิกสามัญและลูกจ้างชัว่ คราวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และไม่ได้เป็น
สมาชิก นิสติ และนิสติ เก่าของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ นิตบิ คุ คลทางราชการ สมาคม
มูลนิธิ หรือองค์กรอืน่ ใดทีไ่ ม่แสวงหากำไร
มีสทิ ธิทกุ ประเภทได้ตามระเบียบของสหกรณ์
และมีสทิ ธิกเู้ งินจากสหกรณ์ได้รอ้ ยละ 80
ของจำนวนเงินฝากของตน โดยมีเงินฝาก
เป็นประกัน สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ เงินฝาก
และเงินกูต้ ามระเบียบของสหกรณ์
(จ) สมาชิกสมทบซึง่ เป็นผูส้ บื สันดาน
ของสมาชิกสามัญสามารถรับโอนหุน้ แต่
ไม่มสี ทิ ธินบั ชือ่ เข้าเป็นองค์ประชุมในการ
ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใดๆ
หรือเป็นกรรมการดำเนินการ

เพือ่ ให้สหกรณ์มเี สถียรภาพ
และความมัน่ คงทางการเงิน
เนือ่ งจากทุนเรือนหุน้ ของ
สมาชิกเป็นสิทธิในมูลค่า
หุน้ ในสหกรณ์ ซึง่ มิได้ทำ
ใบหุน้ มอบให้เป็นคูม่ อื แก่
สมาชิก สมาชิกสามัญ
โอนหุน้ ให้แก่ทายาทผู้สืบ
สันดาน ซึง่ เป็นสมาชิกสามัญ
ทัง้ นีต้ ามหลักเกณฑ์และ
เงื่ อ นไขในการโอนหุ้ น
ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์
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ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และประธานฯ ขอถอนเรื่องการแก้ไขข้อบังคับข้อ 8 สิทธิและ
หน้าที่ของสมาชิก ออกไปก่อน
ข้อ 58 “ผู้ตรวจสอบกิจการ”
ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

เหตุผล

ข้อ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี
การเศรษฐกิจ กฎหมายทีเ่ หมาะสม คนหนึง่
หรือหลายคน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ เ ป็ น การประจำปี จำนวน
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี
จำนวนไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล
อนึง่ สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบ
ว่าด้วยการสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้
ได้ผู้มีคุณสมบัติดีและเหมาะสมมาเสนอ
ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบก็ได้
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่
ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ไม่ได้
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การมี ว าระอยู่ ใ น
ตำแหน่งได้คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หาก
ยั ง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
คนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบ
กิจการซึ่งซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้ง
อีกได้

ข้อ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี
การเศรษฐกิจ กฎหมายทีเ่ หมาะสม คนหนึง่
หรือหลายคน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ เ ป็ น การประจำปี จำนวน
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี
จำนวนไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล
อนึง่ สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบ
ว่าด้วยการสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้
ได้ผู้มีคุณสมบัติดีและเหมาะสมมาเสนอ
ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบก็ได้
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่
ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ไม่ได้
ผูต้ รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่ นตำแหน่ง
ได้คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์
แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดยต้องพักอย่าง
น้อยปีทางบัญชีจึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งใหม่ได้

เพือ่ ให้การตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ เ ป็ น ไปตาม
หลั ก การบรรษั ท ภิ บ าล
(Corperate Good 
Governance)

เมือ่ ครบกำหนดเวลาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้ว
หากยังไม่มี การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ
คนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง แล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 58
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วาระที่ 13 พิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้จัดการ

ประธานฯ มอบให้ ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม นำเสนอการต่อสัญญาจ้างผู้จัดการ เนื่องจากสัญญา
ว่าจ้างผู้จัดการลงวันที่ 16 เมษายน 2544 ข้อ 6 ได้ว่าจ้าง นางสาวสมศรี หลิมตระกูล ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2552 รวม 2 วาระๆ ละ 4 ปี และ
เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างแล้วสามารถต่อสัญญาทุกๆ 4 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
สมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากกำหนดสัญญาจ้างจะครบกำหนดในวันที่ 16 เมษายน 2552 จึงขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ ในการต่อสัญญาจ้างตำแหน่งผู้จัดการ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

14.1 นายทองหล่อ เอีย่ มสำอางค์ สมาชิกเลขที่ 2881 ได้เสนอขอให้จดั การเลือกตัง้ แบบ ONE MAN
ONE VOTE และไม่แบ่งสาย
14.2 นางรัตนา โชติเลอศักดิ์ สมาชิกเลขที่ 5747 ขอให้สหกรณ์นำเสนอการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลีย่
คืนหลายๆ อัตรา และของรางวัลที่แจกในที่ประชุมขอให้กระจายมากกว่านี้
14.3 นายรันบีร ซิงห์ สมาชิกเลขที่ 2448 ขอให้จัดส่งรายงานกิจการประจำปีล่วงหน้า 7 วัน ก่อน
ประชุม
14.4 นายพงศ์ปณต สุภาสัย สมาชิกเลขที่ 9644 ขอให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง (กกต.)
ทำงานเชิงรุก ในการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

เลิกประชุมเวลา 13.15 น.
				

วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ประธานในที่ประชุม
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
สุชิน ปลีหะจินดา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา)
เลขานุการ

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)		
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
(ลงชื่อ)		
ตำแหน่ง เลขานุการ
(ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา)
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2552
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552
ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 อาคาร สอ.มก. 36 ปี (เค ยู โฮม)

ผู้มาประชุม

1. รศ.วุฒิชัย
กปิลกาญจน์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.สิทธิชัย
เกษตรเกษม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
7. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
เลขานุการ
8. นายนพดล
ระโยธี
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
กรรมการ
10. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
กรรมการ
11. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
กรรมการ
12. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
กรรมการ
13. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ
14. รศ.รอ.ปราโมทย์ ลำใย
กรรมการ
15. นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
กรรมการ
16. นายอาบ
นคะจัด
ที่ปรึกษาสหกรณ์
17. นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
18. รศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
19. ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
20. นางสาวสมศรี หลิมตระกูล
ผู้จัดการ
21. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
		 เข้าร่วมประชุม จำนวน 126 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น 6,847 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพิภพ
2. นายเรืองชัย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เหล่าพัดจัน
โชคชัยมงคล

ที่ปรึกษากฎหมายของสหกรณ์ฯ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2 แล้ว ประธานกรรมการ
ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาร่วมประชุม และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า ได้ขอเลือ่ นเวลาการประชุมจากเวลา 9.00 น. เป็นเวลา 13.00 น.
เนื่องจากติดภารกิจ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ตามที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำกัด ปี 2552

ประธานฯ ได้นำเสนอ การเปลีย่ นแปลงรายการโครงการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ปี 2552 ตามมติที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 504.47 ล้านบาท โดย
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถคณะสัตวแพทย์ วงเงิน 179.47 ล้านบาท เป็นโครงการ
ก่อสร้างอาคาร 2 หลังของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร คือ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วงเงิน 120 ล้านบาท และอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน วงเงิน 35 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 155 ล้านบาท
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553 ในการก่อสร้างอาคาร
เรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตวแพทย์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ซึ่งรวมถึงพื้นที่จอดรถคณะสัตวแพทย์
ไว้ด้วย การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ
ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติขยายขอบเขตและวงเงินสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ประธานฯ ได้นำเสนอการขยายขอบเขตและวงเงินสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยในปี 2552 คณะกรรมการดำเนินการ มีนโยบายจะสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้านการจัดหาครุภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการ ได้แถลงแก่คณะกรรมการ
ดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 เพื่อทราบและขอรับการสนับสนุน
ทางการเงินจากสหกรณ์ด้านการจัดหาครุภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรลุภารกิจที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2552
เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เห็นควรให้ขยายขอบเขตการสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่มเติมไปสู่การจัดหาครุภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการ
ดำเนินการ ครั้งที่ 31/2547 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้ขยายขอบเขตการสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากเดิมคือการก่อสร้างอาคาร อีก 2 ด้าน คือ การจัดหาครุภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร จำนวนไม่เกิน
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1,000 ล้านบาท โดยต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์เดิม และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4.1 นายพงศ์ปณต สุภาสัย สมาชิกเลขที่ 9644 ได้นำเสนอโครงการสถานียอ่ ยโรงพักบางเขนใน มก.
4.2 นายอาบ นคะจัด สมาชิกเลขที่ 77 ได้นำเสนอให้มีโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิก
4.3 นายธงพล ศรีสวัสดิ์ สมาชิกเลขที่ 1582 ได้นำเสนอโครงการก่อสร้างปั๊มน้ำมันใน มก.
ประธานฯ รับไว้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เลิกประชุมเวลา 14.10 น.
			
วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ประธานในที่ประชุม
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
รังสรรค์ ปิติปัญญา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)	
สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)		
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
(ลงชื่อ)		
ตำแหน่ง เลขานุการ
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
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3

วาระที่
รับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่
และสมาชิกออกจากสหกรณ์
ในระหว่างปี 2552
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สมาชิกภาพ
1. สมาชิก

		 จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
		 สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
		 สมาชิกลาออกระหว่างปี
		 สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
		 ถูกจำหน่ายชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (ให้ออก)
		 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
		

6,541
515
33
34
4
6,985

		 จำนวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
		 เข้าใหม่ระหว่างปี
		 รวมสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

1,751 คน
181 คน
1,932 คน

2. สมาชิกสมทบ 		
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4

วาระที่
พิจารณาอนุมัติงบดุล
และงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2552
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
		

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

			
เรียน นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล

วันที่ 11 มกราคม 2553

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซึ่ง
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่า
ควรจะเป็น ดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มกี ารแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึง่ รวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
		 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
		 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหน้า ซึ่งควรจะได้นำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการตั้งสำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรื อ ข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไปนี้ มี ก ารบั น ทึ ก หรื อ เปิ ด เผยไว้ อ ย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน
		 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
		 6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำกัดการใช้เงินกู้
		 6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
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7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือ
ข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว และอาจเกิดขึน้
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่ อ งที่ อ ธิ บ ายไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แล้ ว ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ใ ดเกิ ด ขึ้ น
หรือไม่ปรากฎข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งต้องนำมาปรับปรุงงบการเงิน
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
					

ขอแสดงความนับถือ

						
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
						
(นางสาวสมศรี หลิมตระกูล)
ผู้จัดการ
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รายงานผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุน และงบกระแส
เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
ในงบการเงิ น เหล่ า นี้ ส่ ว นข้ า พเจ้ า เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจาก
ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สำหรับ
ปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่นำมาเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 14 มกราคม 2552
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้
วิ ธี ก ารทดสอบ หลั ก ฐานประกอบรายการทั้ ง ที่ เ ป็ น จำนวนเงิ น และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน
ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่
เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ผลการดำเนิ น งานและกระแสเงิ น สด สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของแต่ ล ะปี ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด

(นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล)
ผู้สอบบัญชี

69/373 หมู่ 10 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 มกราคม 2553
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุ

ปี 2552
บาท

ปี 2551 
บาท

81,258,129.76
4,000,000.00
991,302,306.80
1,231,752,991.31
27,006.00
16,488,990.89
64,721,423.86
2,389,550,848.62

89,984,704.57
264,000,000.00
2,040,695,456.86
1,310,094,597.60
54,006.00
16,227,423.77
51,951,363.08
3,773,007,551.88 

9,273,910,947.05
4,957,820,996.75
1,260,700.39
14,792,775.84
93,291,460.18
23,336,576.34
14,364,413,456.55
16,753,964,305.17

4,962,589,653.31
4,640,564,798.09
1,259,730.49
14,399,024.53
101,895,440.60
23,336,576.34
9,744,045,223.36 
13,517,052,775.24

สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
เงินฝากสหกรณ์อื่น
3
เงินลงทุนระยะสั้น
4
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
5
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
6
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ
7
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
8
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4
5
6
9
10
11
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ปี 2552
บาท

หมายเหตุ
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
12
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 15
เงินรับฝาก		
13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
14
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะยาว
15
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
16
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	
		 หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
ทุนสำรอง			
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
17
กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
18
กำไรสุทธิประจำปี		
		 รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

ปี 2551 
บาท

80,000,000.00
50,240,000.00
12,003,227,559.78
73,852,081.85
12,207,319,641.63

34,610,900.00
9,244,115,498.68
76,630,003.02
9,355,356,401.70

16,143,651.14
16,143,651.14
12,223,463,292.77

50,240,000.00
11,565,819.49
61,805,819.49 
9,417,162,221.19 

3,418,757,060.00
492,697,689.28
97,396,085.77
168,585,534.22
353,064,643.13
4,530,501,012.40
16,753,964,305.17

2,997,006,210.00
459,988,520.48
95,669,168.89
251,184,911.11
296,041,743.57
4,099,890,554.05 
13,517,052,775.24 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

			

(ลงชื่อ)		
		
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)	
		
ประธานกรรมการ	
(ลงชื่อ)		
		
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)	
		
เลขานุการ	
		
วันที่ 11 มกราคม 2553	
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

	
ปี 2552
บาท %
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก	
		 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
174,646,956.39 24.22
		 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
155,830,768.58 21.62
		 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
4,185,983.31 0.58
			 รวมดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
334,663,708.28 46.42
ผลตอบแทนจากการลงทุน	
		 ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
357,472,673.99 49.58
		 เงินปันผล
25,198,482.67 3.50
		 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
3,592,994.36 0.50
		
รวมผลตอบแทนจากการลงทุน
386,264,151.02 53.58
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
720,927,859.30 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก	
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
4,324,519.95 0.60
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
194,902,093.29 27.03
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจำ
115,324,182.58 16.00
			 รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
314,550,795.82 43.63
เงินกู้ยืมระยะสั้น	
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
6,196,168.16 0.86
		 ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
2,855,995.03 0.40
รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
9,052,163.19 1.26
เงินกู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
323,602,959.01 44.89

ปี 2551
บาท
% 

165,017,768.34
180,249,727.53
14,880,017.50
360,147,513.37

26.56
29.02
2.40
57.98

206,282,263.72
28,700,635.00
26,034,673.59
261,017,572.31
621,165,085.68

33.21
4.62
4.19
42.02
100.00

4,786,427.20
199,632,955.06
67,120,103.57
271,539,485.83

0.77
32.14
10.81
43.72

11,549,835.30
1,857,861.40
13,407,696.70
1,019,457.66
285,966,640.19

1.86
0.30
2.16
0.16
46.04
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ปี 2552
บาท
%

ปี 2551
บาท
% 

หัก หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้
351,466.99 0.05
374,270.30 0.06
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
396,973,433.30 55.06 334,824,175.19 53.90
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	
		 รายได้จากการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก.
7,000,000.00 0.97
7,000,000.00 1.13
		 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า
69,500.00 0.01
51,600.00 0.01
		 รายได้อื่น		
130,603.97 0.02
158,050.81 0.03
			 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
7,200,103.97 1.00
7,209,650.81 1.17
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
		 เงินเดือนและค่าจ้าง
9,172,260.00 1.27
9,129,557.00 1.47
		 เงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่
1,264,505.11 0.18
828,603.60 0.13
		 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
103,907.00 0.01
129,429.00 0.02
		 สวัสดิการเจ้าหน้าที่
2,312,254.76 0.32
2,412,924.29 0.39
		 เงินรางวัลพิเศษ
2,230,350.00 0.31
2,166,500.00 0.35
		 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมสัมมนา
239,874.00 0.03
589,832.25 0.09
			 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
15,323,150.87 2.12 15,256,846.14 2.45
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
		 ค่าเสื่อมราคา
2,094,140.69 0.29
2,084,446.32 0.34
		 ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์การใช้อาคารและที่จอดรถฯ
8,603,980.42 1.19
8,705,029.97 1.40
		 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
955,728.53 0.13
993,527.14 0.16
		 ค่าสาธารณูปโภค
1,253,032.38 0.18
1,214,382.25 0.20
		 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
131,216.00 0.02
197,048.60 0.03
		 ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษียานพาหนะ
85,499.09 0.01
48,197.91 0.01
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 13,123,597.11 1.82 13,242,632.19 2.14
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
		 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก
3,233,752.75 0.45
2,842,910.82 0.46
		 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และบริการสมาชิก
2,958,697.95 0.41
2,779,336.87 0.45
		 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสมาชิก
716,260.00 0.10
627,454.00 0.10
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ปี 2552
บาท
%

ปี 2551
บาท
% 

ค่าหุ้นให้สมาชิกประจำปี
1,328,400.00 0.19
1,289,550.00
ค่าสมนาคุณของให้สมาชิก
465,536.00
ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบ 50 ปี สอ.มก.
4,052,831.29 0.56
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่
523,029.00 0.07
303,663.00
ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก
1,231,400.00 0.17
1,092,200.00
		 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
14,044,370.99 1.95 9,400,650.69
	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	
		 ค่าเบี้ยประชุม
1,005,750.00 0.14
1,018,500.00
		 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
657,112.00 0.09
398,555.00
ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจสอบกิจการ และค่าตรวจสอบภายใน 514,000.00 0.07
508,000.00
		 ค่าสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,253,418.00 0.17
1,669,950.70
		 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
207,664.87 0.03
305,511.46
		 ค่าวัสดุสำนักงาน
724,546.15 0.10
381,130.57
		 ค่ารับรอง		
321,588.00 0.05
342,812.67
		 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี
129,379.15 0.02
179,788.90
		 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
134,150.00 0.02
118,614.10
		 ค่าสมนาคุณ
1,236,534.53 0.17
1,012,810.00
		 ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาระหว่างสหกรณ์
778,596.75 0.11
848,636.07
		 ค่าใช้จ่ายอื่น
1,655,035.72 0.23
1,307,643.94
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
8,617,775.17 1.20 8,091,953.41
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น
51,108,894.14 7.09 45,992,082.43
กำไรสุทธิ
353,064,643.13 48.97 296,041,743.57

0.21
0.07
0.05
0.18
1.52

0.16
0.06
0.08
0.27
0.05
0.06
0.06
0.03
0.02
0.16
0.14
0.21
1.30 
7.41 
47.66
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ปี 2552
บาท

ปี 2551 
บาท 

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	
กำไรสุทธิ
353,064,643.13 296,041,743.57 
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	
		 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,094,140.69
2,084,446.32
		 ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
8,603,980.42
8,705,029.97
		 หนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
351,466.99
374,270.30
		 ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(13,205,387.64) 26,117,645.56
		 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
413,068.49
7,856,184.93
		 ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ยืมค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
68,491.23
1,427,652.24
		 ดอกเบี้ยเงินให้ มก. กู้ยืมค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(330,058.35) (4,452,014.29)
		 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(83,784.11)
31,880.24
		 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(2,116,883.08)
227,093.23
		 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (12,775,790.90) 15,042,921.55
		 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1,506,105.82
1,648,216.32
		 ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(228,287.67)
		 เงินสมนาคุณค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
13,600.00
		 ค่าจ้างทั่วไปค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,045,689.20
34,830.00
		 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(336,000.00)
271,000.00
		 สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(1,603,943.35)
828,603.60
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
337,695,738.54 356,024,815.87 
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	
		 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (253,199,746.74) (261,818,550.99)
		 ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ยืม
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 249,930,600.00 969,813,100.00
		 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
27,000.00
(27,000.00)
		 ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
747,476.39
(230,791.91)
		 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(1,099,913.28)
(54,847.45)
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ปี 2552
บาท

ปี 2551 
บาท 

		 สินทรัพย์แทนการชำระหนี้รอจำหน่าย
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
92,819.00
		 เงินประกัน		
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
20,000.00
		 เครื่องเขียนแบบพิมพ์
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
13,258.37
75,561.70
		 เงินรอเรียกเก็บ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
13,364,286.01
		 เงินทดรองดำเนินคดี
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
9,000.00
(12,624.54)
		 เงินลงทุนก่อสร้างโครงการพิเศษ มก.
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (235,645,445.63) 129,533,228.89
	
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		 ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(38,015.00)
38,015.00
		 ค่าสมนาคุณค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(42,600.00)
		 ค่าอาคารค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(401,622.69)
		 ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(5,000.00)
		 กองทุน เอไอเอ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
3,000.00
(13,713.50)
		 เงินประกันสังคมค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(18,304.00)
(33,630.00)
		 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ค่าวัสดุสำนักงานค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(36,978.34)
(46,414.05)
		 เงินค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
207,238.89
17,259.04
		 กองทุนเกษียณอายุค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
126,125.00
		 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
749,251.72
(446,950.98)
		 เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
7,799,206.32
325,156.93
		 เงินประกันโครงการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
6,181,775.00
(2,462,500.00)
		 บัญชีพักเจ้าหนี้เอทีเอ็ม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
300.00
		 โครงการสงเคราะห์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
640,140.00
(103,050.00)
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
113,642,484.55 1,204,054,169.02 
	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
		 เงินลงทุนระยะสั้น
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,043,811,603.68 (421,573,292.13)
		 เงินลงทุนระยะยาว
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (4,388,339,124.25) (1,352,507,425.95)
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ปี 2552
บาท

ปี 2551 
บาท 

		 เงินสดจ่ายอาคาร
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(1,950,000.00)
		 เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(1,306,959.00)
		 เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(537,892.00)
(711,665.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
(3,347,015,412.57) (1,776,099,342.08)
	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
		 เงินฝากออมทรัพย์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
17,031,551.63
13,880,568.71
		 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,871,876,527.13 (910,155,678.56)
		 เงินฝากประจำ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (129,787,190.67) 1,517,875,208.66
		 เงินกู้ธนาคารระยะสั้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
80,000,000.00 (400,000,000.00)
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (34,610,900.00) 84,850,900.00
		 ทุนเรือนหุ้น		
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 421,750,850.00 362,022,030.00
		 เงินสดจ่ายปันผล
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (176,872,758.24) (162,748,283.00)
		 เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (47,674,080.64) (40,987,959.32)
		 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(6,068,000.00) (5,977,161.99)
		 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(5,800,370.00) (4,349,304.00)
		 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (25,189,276.00) (23,081,621.00)
		 เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(10,000.00)
(10,000.00)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
2,964,646,353.21 431,318,699.50
เงินสดสุทธิลดลง			
(268,726,574.81) (140,726,473.56)
เงินสด ณ วันต้นปี
353,984,704.57 494,711,178.13 
เงินสด ณ วันสิ้นปี
85,258,129.76 353,984,704.57 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ	
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง	
- งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่นำมาเปรียบเทียบได้ปรับปรุงรูปแบบใหม่ตาม
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว.1232 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยให้ถือใช้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
คูณด้วยจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม	
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง จำนวนเงิน 5,299,271.59 บาท ซึง่ หากสหกรณ์รบั รูด้ อกเบีย้ เงินให้กขู้ องลูกหนีด้ งั กล่าวแล้ว
จะทำให้สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปีเป็น จำนวน 358,363,914.72 บาท	
- สหกรณ์รบั รูร้ ายได้ (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน โดยกำหนดให้
คำนวณราคาตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	
- เงินลงทุนระยะสัน้ /เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทไี่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
แสดงด้วยราคาทุน สำหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนเป็นกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในส่วนทุนของสหกรณ์และจะรับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้
จำหน่ายเงินลงทุนนั้น	
- สหกรณ์ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย
การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และจากการพิจารณา
ร้อยละของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี ตามอายุของหนี้ที่ค้างชำระของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งเป็นจำนวน
ที่เพียงพอสำหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น	
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน	
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ทั้งนี้ยกเว้นที่ดิน	
- สิทธิประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์	
- สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่	
- ค่าซ่อมบำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์	
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก
สหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์
ค้ำประกันหนี้สินด้วย
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ปี 2552
ปี 2551
บาท
บาท
เงินสด
519,638.77
305,089.85 	
เงินฝากธนาคาร	
		 กระแสรายวัน
150,504.99
475,644.96 	
		 ออมทรัพย์
80,587,986.00
79,080,090.16 	
		 ประจำ
10,123,879.60 	
		
รวม
81,258,129.76
89,984,704.57
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. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย	

สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
รวม

4. เงินลงทุน ประกอบด้วย	

ปี 2552
บาท
4,000,000.00
4,000,000.00  
ปี 2552
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน

4.1 เงินลงทุนระยะสั้น
4.1.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	
			 พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 อายุ 7 ปี
			 พันธบัตร ธปท. งวดที่ 2/364/51
			 พันธบัตร ธปท. รุ่นที่ 1/2ปี/2550
			 พันธบัตร ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ ครั้งที่ 9 อายุ 5 ปี
			 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 3 อายุ 5 ปี
			 หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ครั้งที่1/2550 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 100,972,402.00
			 หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 3/2549 อายุ 4 ปี
5,058,178.85
			 หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 4/2549 อายุ 4 ปี 20,639,119.60
			 หุ้นกู้ บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งที่1/2550 อายุ 3 ปี
100,811,335.00
			 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่1/2551 อายุ 2 ปี 11,058,355.00
			 หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่1/2551 อายุ 2 ปี 10,086,429.00
			 หุ้นกู้ บมจ.เงินทุนธนชาต ครั้งที่1/2546 อายุ 7 ปี
8,022,420.24
			 หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3
5,051,658.00
			 หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2550 1,007,348.47
			 หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี
				
รวม
262,707,246.16
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		
				
รวม		
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ปี 2551
บาท
4,000,000.00 	
230,000,000.00 	
30,000,000.00 	
264,000,000.00 	
ปี 2551
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

- 316,246,805.56 309,570,419.48 	
- 419,139,294.00 419,074,907.00 	
5,109,246.30 5,241,534.06 	
- 80,438,480.00 80,000,000.00 	
- 50,816,550.00 50,000,000.00 	
100,000,000.00
- 	
5,000,000.00
- 	
20,000,000.00
- 	
100,000,000.00
- 	
10,988,674.94
- 	
10,000,000.00
- 	
7,837,860.96
- 	
5,143,929.15
- 	
1,009,731.17
- 	
- 91,445,081.00 91,000,000.00
259,980,196.22 963,195,456.86 954,886,860.54
2,727,049.94 		 8,308,596.32 	
262,707,246.16
963,195,456.86
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ปี 2552
ปี 2551
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
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 		 227,500,000.00 	
				 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด		
- 		 150,000,000.00 	
				 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
- 		 100,000,000.00 	
				 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
100,000,000.00 	
			 ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด		
- 		 50,000,000.00 	
			 ตั๋วแลกเงินธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		
- 		 50,000,000.00 	
			 ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
95,000,000.00 		
- 	
			 ตั๋วสัญญาใช้เงินธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ
2,035,260.27 		
- 	
			 ใบรับเงินฝากออกโดยธ.อาคารสงเคราะห์		
4,059,800.37 		
- 	
			 รวม
728,595,060.64
1,077,500,000.00
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
991,302,306.80
2,040,695,456.86 	
ปี 2552
ปี 2551
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
4.2 เงินลงทุนระยะยาว
4.2.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะยาว	
			 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 1,879,886.87 1,852,451.77 2,042,645.50 1,852,451.77 	
			 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 อายุ 15.2 ปี 1,301,801.53 1,513,140.96
- 	
			 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 7,018,230.05 7,291,829.47
- 	
			 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 อายุ 10.3 ปี 2,134,624.82 2,340,122.24
- 	
			 พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 6 2,326,006.66 2,223,392.92 2,813,040.00 2,223,392.92 	
			 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ฯ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3 อายุ 10 ปี 2,018,181.39 2,083,238.63
- 	
			 พันธบัตรออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ปีงบประมาณ 2551 314,324,718.00 300,000,000.00 321,965,100.00 300,000,000.00
			 พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี 203,715,593.45 185,000,000.00 220,140,750.00 185,000,000.00 	
			 พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี 55,562,308.88 50,994,384.12 54,995,034.00 50,991,792.79 	
			 พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี 197,236,091.29 184,179,608.34 158,724,046.20 140,802,739.69 	
			 พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ครั้งที่ 1 อายุ 4 ปี 92,306,275.24 89,000,000.00 94,095,695.00 89,000,000.00 	
			 พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี 223,279,255.50 210,000,000.00 240,032,940.00 210,000,000.00 	
			 พันธบัตร ธปท. รุ่นที่ 3/3 ปี/2551 อายุ 3 ปี
3,029,687.10 3,099,556.85
- 	
			 พันธบัตรออมทรัพย์ธปท. ปี พ.ศ. 2552 ครัง้ ที่ 1 อายุ 7 ปี 815,217,072.00 800,000,000.00
- 	
			 พันธบัตร ธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครัง้ ที่ 20 อายุ 7 ปี 54,274,692.50 52,216,630.50 57,888,900.00 52,216,630.50 	
			 พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2545 ครั้งที่ 2 อายุ 10 ปี 53,441,794.00 50,000,000.00 55,281,950.00 50,000,000.00 	
			 พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 13 อายุ 6 ปี 108,415,381.00 100,000,000.00 117,046,700.00 100,000,000.00 	
			 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2546 ครั้งที่ 10 อายุ 10 ปี 50,583,364.00 50,000,000.00 53,205,150.00 50,000,000.00 	
			 หุน้ กู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ครัง้ ที1่ /2550 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี
- 99,782,330.00 100,000,000.00 	
			 หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 3/2549 อายุ 4 ปี
5,141,565.00 5,000,000.00 	
			 หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 4/2549 อายุ 4 ปี
- 20,847,360.00 20,000,000.00 	
			 หุ้นกู้ บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งที่1/2550 อายุ 3 ปี
- 99,754,100.00 100,000,000.00 	
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ปี 2552
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2551 อายุ 10 ปี 100,792,823.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 3/2551 836,442.93
800,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 อายุ 10 ปี 10,063,676.60 10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3 อายุ 10 ปี
50,501,367.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 10 ปี 30,640,515.60 30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารธนชาต ครั้งที่ 1/2551 อายุ 7 ปี 499,981,845.00 500,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี 30,580,404.30 30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 510,233,240.00 500,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี 102,470,647.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 3 ปี 121,727,203.20 116,828,241.39
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2551 อายุ 5 ปี 52,715,920.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทยออลย์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 4 ปี
103,831,064.00 99,156,567.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี 216,090,028.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครั้งที่1/2550 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี 50,364,615.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี 100,339,590.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี 102,872,842.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี 101,233,622.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2550 อายุ 4 ปี 125,401,522.80 121,345,269.32
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2551 อายุ 4 ปี 64,120,236.94 62,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2550 อายุ 4 ปี 11,257,067.91 11,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 4 ปี 105,633,702.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งที่1/2551 อายุ 3 ปี
198,456,204.60 190,000,000.00
The Notes of Deutsche Bank Aktiengesellschaft No.1/2551 15,664,457.10 15,000,132.11
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 2 ปี 9,091,142.10 9,035,896.90
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2551
4,050,455.56 4,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ครั้งที่ 2/2551 3,075,044.49 3,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั้งที่ 1/2552 อายุ 3 ปี 141,520,384.60 140,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 30,766,678.20 30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น ครั้งที่ 1/2552 อายุ 3 ปี 50,077,338.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.อีซี่ บาย ครั้งที่1/2552 อายุ 3 ปี
169,107,913.61 165,300,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 4 ปี 76,283,412.00 75,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี 519,224,169.43 504,484,065.77
หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี 20,074,469.40 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี 97,491,206.85 95,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี
202,253,506.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 6 ปี 134,635,140.90 130,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2548
14,780,612.70 14,920,604.89
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2549 อายุ 10 ปี
107,168,419.00 106,914,859.00
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 7 ปี 39,264,711.60 40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 7 ปี 41,480,783.60 40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารหลวงไทย ครั้งที่ 1/2552 อายุ 10 ปี 246,114,750.00 250,000,000.00
หุน้ กู้ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครัง้ ที่ 2/2552 อายุ 10 ปี 288,231,579.00 300,000,000.00

ปี 2551
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
116,928,800.00 100,000,000.00 	
- 	
9,997,010.00 10,000,000.00 	
52,149,350.00 50,000,000.00 	
35,090,460.00 30,000,000.00 	
516,647,500.00 500,000,000.00 	
32,170,920.00 30,000,000.00 	
512,261,500.00 500,000,000.00 	
101,765,200.00 100,000,000.00 	
119,275,188.00 115,979,675.78 	
52,626,150.00 50,000,000.00 	
102,733,400.00 99,156,567.00 	
219,139,000.00 200,000,000.00 	
50,692,500.00 50,000,000.00 	
106,011,400.00 100,000,000.00 	
105,798,600.00 100,000,000.00 	
107,171,400.00 100,000,000.00 	
124,377,840.00 122,542,795.86 	
62,248,992.00 62,000,000.00 	
11,094,567.00 11,000,000.00 	
104,860,400.00 100,000,000.00 	
196,372,030.00 190,000,000.00 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
-
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ปี 2552
ปี 2551
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน	
			 หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 1/2552 อายุ 10 ปี 191,114,538.00 200,000,000.00
- 	
			 หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 อายุ 15 ปี 285,430,491.00 300,000,000.00
- 	
			 หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2552 อายุ 15 ปี
108,440,539.00 100,000,000.00
- 	
			 หุ้นกู้ บริษัท ซิตี้กรุ๊ป อิงก์ ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 5,220,244.05 5,000,065.95
- 	
			 หุ้นกู้ บริษัท ซิตี้กรุ๊ป อิงก์ ครั้งที่ 1/2549
8,324,231.36 8,146,492.51
- 	
			 หุ้นกู้ บริษัท ซิกโก้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 2 จำกัด
2,130,332.42 2,142,377.27
- 	
			 หุ้นกู้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ครั้งที่ 1 อายุ 15 ปี 7,559,492.92 7,084,271.49 13,631,997.97 11,473,109.10 	
			 กองทุนวายุภักษ์ อายุ 10 ปี
106,575,000.00 100,500,000.00 93,465,000.00 100,500,000.00 	
			 หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
6,963,750.00 7,590,879.02 1,653,240.00 4,672,200.00 	
			 หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
15,138,000.00 15,899,710.36 4,174,500.00 7,139,000.00 	
			 หุ้นสามัญ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
3,024,360.00 6,341,400.00 1,252,020.00 6,341,400.00 	
			 หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3,503,722.00 9,167,770.00 	
			 หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
18,691,500.00 18,121,620.39
- 	
			 หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5,205,000.00 4,807,416.03
- 	
			 หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
16,900,200.00 19,901,637.73
- 	
			 หุ้นสามัญ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
3,615,300.00 5,377,847.37
- 	
			 หุ้นสามัญ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
812,250.00 1,358,752.47 444,600.00 1,358,752.47 	
				
รวม
7,873,710,947.05 7,707,852,462.77 4,461,294,592.67 4,218,418,277.88
		 บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
165,858,484.28		 242,876,314.79 	
				
รวม
7,873,710,947.05
4,461,294,592.67
4.2.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	
			 หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย จำกัด
1,000,000,000.00 		
- 	
			 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด		 400,000,000.00 		 400,000,000.00 	
			 หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด		
200,000.00 		
200,000.00 	
			 ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด		
- 		 95,000,000.00 	
			 ตั๋วสัญญาใช้เงินธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ		
- 		 2,035,260.27 	
			 ใบรับเงินฝากออกโดยธ.อาคารสงเคราะห์		
- 		 4,059,800.37 	
			
รวม
1,400,200,000.00
501,295,060.64
รวมเงินลงทุนระยะยาว
9,273,910,947.05
4,962,589,653.31
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น
10,265,213,253.85
7,003,285,110.17

	

มูลค่ายุติธรรม ตามคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน
พ.ศ. 2544 หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันหรืออาจหมายถึงราคาเสนอซื้อ
หรือราคาปิดของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ในแต่ละวัน	
สอ.มก. นำพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 5 ล้านบาท และ พันธบัตร
ออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี จำนวนเงิน 20 ล้านบาท ใช้ค้ำประกันการถอนเงินฝากผ่าน
ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท และพันธบัตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
อายุ 7 ปี จำนวนเงิน 0.16 ล้านบาท ใช้ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง วงเงิน 0.16 ล้านบาท 	
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กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก.

สหกรณ์ได้ทำสัญญามอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล
ของ สอ.มก. โดยกำหนดนโยบายการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้นรวม 2 กองทุน ดังนี้

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) :MFC
สหกรณ์ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตรา
ร้อยละ 0.32 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุน
ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ไม่เกินร้อยละ 40 และลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวน 412,645,428.67 บาท ค่าธรรมเนียม
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นเงิน 1,279,862.71 บาท 	
ปี 2552
บาท
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)	
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์		
3,307,300.16 		
(2) ตราสารหนี้ 		 305,136,684.00
(3) ตราสารทุน			 104,318,425.00 		
			 รวม
412,762,409.16
หัก เจ้าหนี้อื่นๆ 		
(116,980.49)		
		 เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์		
		 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
412,645,428.67
		 เงินลงทุน 		 400,000,000.00

2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด : ASSET PLUS

ปี 2551
บาท
มูลค่ายุติธรรม	

10,544,678.51 	
248,319,622.54 	
110,361,600.00 	
369,225,901.05
- 	
(113,489.91)	
369,112,411.14
400,000,000.00

สหกรณ์ได้ทำสัญญามอบหมายให้ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด เป็นผูจ้ ดั การบริหาร
กองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2547 โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้ลงทุนในตราสารแห่งทุนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ไม่เกิน
ร้อยละ 70 และลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวน 187,214,779.56 บาท ค่าธรรมเนียม
การจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นเงิน 1,624,269.66 บาท 	
ปี 2552
ปี 2551
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์		
684,175.88 		 8,456,820.81 	
(2) ตราสารหนี้			 160,783,701.96
79,950,279.30 	
(3) ตราสารทุน			 26,057,735.00
80,070,675.00 	
			 มูลค่าสินทรัพย์รวม
187,525,612.84
168,477,775.11
หัก ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย และเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(310,833.28)		 (567,461.89)	
		 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
187,214,779.56
167,910,313.22
		 เงินลงทุน 		 227,500,000.00
227,500,000.00 	
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย	

ปี 2552
บาท

ระยะสั้น
5.1 เงินให้กู้ยืม - ปกติ	
		 5.1.1 ลูกหนี้เงินกู้สหกรณ์อื่น
894,880,600.00
		 5.1.2 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
5,355,030.00
		 5.1.3 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
132,192,324.62
		 5.1.4 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
199,325,036.69
		 5.1.5 โครงการพิเศษ มก.
			 รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ
1,231,752,991.31
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
			 รวมลูกหนี้เงินกู้ - สุทธิ
1,231,752,991.31

6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย	

		 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
		 ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี-สมาชิก
		 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-สมาชิก
		 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา-สหกรณ์อื่น
			 รวมลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้-สมาชิก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้-สหกรณ์อื่น
			 รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ

ระยะยาว

ระยะสั้น

1,654,267,950.00
625,188,920.18
2,063,230,530.58
615,133,595.99
4,957,820,996.75
4,957,820,996.75

998,210,600.00
4,622,700.00
119,491,170.91
187,770,126.69
1,310,094,597.60
1,310,094,597.60

ปี 2552
บาท

ระยะสั้น
ระยะยาว
27,006.00
398,293.23
8,144,050.92
89,944,751.80
27,006.00 98,487,095.95
(7,281,643.76)
(89,944,751.80)
27,006.00 1,260,700.39

7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ ประกอบด้วย	
		 ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ		
		 ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก.ค้างรับ
			 รวม

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย	
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ		
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ		
เงินทดรองดำเนินคดี		
เครื่องเขียนแบบพิมพ์		
รวม

ปี 2551
บาท

ระยะยาว

1,800,868,550.00
-	
519,965,639.29	
1,940,242,458.44	
379,488,150.36	
4,640,564,798.09
-	
4,640,564,798.09

ปี 2551
บาท

ระยะสั้น
ระยะยาว
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

ปี 2552
บาท
776,175.50		
15,712,815.39		
16,488,990.89

ปี 2551
บาท
844,666.73	
15,382,757.04	
16,227,423.77

ปี 2552
บาท
63,783,516.74		
-		
810,226.89		
127,680.23		
64,721,423.86

ปี 2551
บาท	
50,578,129.10	
413,068.49	
819,226.89	
140,938.60	
51,951,363.08
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย	
		 ที่ดิน
		
		 อาคารศูนย์ฝึกอบรมระยอง		
		 ยานพาหนะ			
		 ครุภัณฑ์ สอ.มก.		
		 ครุภัณฑ์ KU HOME		
			 รวม
	
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย	
		 สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. และลานจอดรถ		
		 สิทธิการใช้ซอฟแวร์		
			 รวม
	
11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย	
		 เงินประกันและมัดจำ		
สินทรัพย์แทนการชำระหนี้รอจำหน่าย		
รวม
	
12. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย	

ปี 2552
บาท
5,581,950.00		
5,349,910.05		
974,284.61		
2,884,259.18		
2,372.00		
14,792,775.84

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 2552
บาท
93,214,567.54		
76,892.64		
93,291,460.18

ปี 2551
บาท
101,727,624.10	
167,816.50	
101,895,440.60

ปี 2552
บาท
20,500.00		
23,316,076.34		
23,336,576.34

ปี 2551
บาท
20,500.00	
23,316,076.34	
23,336,576.34

ปี 2552
บาท
80,000,000.00		
-		
80,000,000.00

ปี 2551
บาท
-	
34,610,900.00	
34,610,900.00	

		 เงินกู้ยืมระยะสั้น		
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
			 รวม
	
เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 80,000,000.00 บาท ระยะเวลา 7 วัน อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.55 ต่อปี โดยมีพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นหลักประกัน	
ข้อผูกพัน
1. วงเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้มีดังนี้	
		 1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 100 ล้านบาท	
			 - หุน้ กูข้ องบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 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 1,400 ล้านบาท	
			 - พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2 อายุ 10 ปี จำนวน 50 ล้านบาท	
			 - พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 13 อายุ 6 ปี จำนวน 100 ล้านบาท
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			 - 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 133.00 ล้านบาท	
			 - พันธบัตรออมทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณพ.ศ.2551
				 อายุ 4 ปี จำนวน 300 ล้านบาท	
			 - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 20 อายุ 7 ปี จำนวน 50 ล้านบาท	
			 - พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 10 จำนวน 50 ล้านบาท	
		 1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสามแยกเกษตร วงเงิน 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	
		 1.5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจวรจักร วงเงิน 500 ล้านบาท	
			 - หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี จำนวน 100 ล้านบาท	
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี จำนวน 50 ล้านบาท	
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี จำนวน 100 ล้านบาท	
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี จำนวน 100 ล้านบาท	
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี จำนวน 100 ล้านบาท	
			 - หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2551 อายุ 5 ปี จำนวน 50 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
	

13. เงินรับฝาก ประกอบด้วย	

ปี 2552
บาท

ปี 2551
บาท 	

ปี 2552
บาท

ปี 2551
บาท

		 เงินรับฝากออมทรัพย์		 284,762,188.85		 267,739,464.21	
		 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		 8,571,209,972.33		 5,699,333,445.20	
		 เงินรับฝากประจำ		 3,147,255,398.60		 3,277,042,589.27	
			 รวม
12,003,227,559.78
9,244,115,498.68	

14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย	
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย		
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
เงินรอจ่ายคืน			
		 รายได้รับล่วงหน้า		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
เงินโครงการสงเคราะห์		
		 รวม

13,318,270.64		
3,154,322.14		
2,980,483.04		
50,757,098.97		
1,675,000.00		
1,624,172.06		
342,735.00		
73,852,081.85

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
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15. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย	

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมเงินกู้ยืม

	
	

ปี 2552
บาท
ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
50,240,000.00
50,240,000.00
-

ปี 2551
บาท
ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี	
- 50,240,000.00	
- 50,240,000.00

สอ.มก.ออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลา 24 เดือน จำนวน 43 ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน 50,240,000.00
บาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2553	

	
16. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย	

สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่		
เงินประกัน			
			 รวม

ปี 2552
บาท

ปี 2551
บาท

9,191,876.14		
6,951,775.00		
16,143,651.14

10,795,819.49	
770,000.00	
11,565,819.49	

	
17. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย	
		 ทุนสาธารณประโยชน์		
		 ทุนรักษาระดับเงินปันผล		
		 ทุนสะสมสร้างสำนักงาน		
		 ทุนสวัสดิการสมาชิก		
			 รวม

ปี 2552
บาท

16,507,735.22		
32,981,735.43		
26,653,252.52		
21,253,362.60		
97,396,085.77

ปี 2551
บาท	

					
18. กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย					
		 ยอดยกมาต้นงวด		
		 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด		
			 ยอดคงเหลือปลายงวด
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ปี 2552
บาท

251,184,911.11		
(82,599,376.89)
168,585,534.22

16,608,105.22	
32,345,429.59	
26,653,252.52	
20,062,381.56	
95,669,168.89
ปี 2551
บาท

81,558,450.87	
169,626,460.24
251,184,911.11

รายงานกิจการประจำปี 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

	

5

วาระที่
พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี 2552
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การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552
(กำไรที่จัดสรร 353,064,643.13 บาท)

รายการ

ปี 2552
บาท
%
50,350,641.94 14.26

1 ทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
2 ค่ า บำรุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
10,000.00 0.00
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิไม่เกิน 10,000 บาท
3 เงินปันผลร้อยละ 6.25 ตามหุ้นที่ชำระแล้ว
201,025,355.52 56.94
4 เงิ น เฉลี่ ย คื น ร้ อ ยละ 33 ของดอกเบี้ ย เงิ น กู้ 51,657,630.39 14.63
ที่ชำระแล้ว
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6,990,679.93 1.98
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2
722,133.99 0.21
ของทุนเรือนหุ้น
7 ทุนสาธารณประโยชน์
7,000,000.00 1.98
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
8 ทุนสวัสดิการสมาชิก
35,308,201.36 10.00
ไม่เกินร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
353,064,643.13 100.00
ผลการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552
ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับมาเป็นของสมาชิก
252,682,985.91 71.57
2. เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
93,380,977.29 26.45
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
6,990,679.93 1.98
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
10,000.00 0.00
353,064,643.13 100.00

หมายเหตุ 1)
		
		
2)
3)
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี
หัก เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 33 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้
คงเหลือ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลี่ยทั้งปี

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

636,305.84

0.21

5,700,000.00

1.93

26,380,257.04

8.91

296,041,743.57 100.00 

224,546,838.88 75.85
65,416,904.69 22.10
6,068,000.00 2.05
10,000.00 0.00
296,041,743.57 100.00 

5.43
1.79
3.64
1.57
2.65

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

6

วาระที่
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประจำปี 2553
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ประมาณ รายได้ รายจ่าย ประจำปี 2553
1. ประมาณการรายได้                          
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
1.3 รายได้จากการลงทุนและอื่นๆ
			
รวม

ล้านบาท
186.00	
141.00
508.00	
835.00

2. ประมาณการรายจ่าย
2.1 ดอกเบี้ยจ่าย
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
			
รวม
ประมาณการกำไรสุทธิ
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ล้านบาท
387.00
58.00
      445.00
390.00
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553
คณะกรรมการดำเนินการขอนำเสนองบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 48 (23) ดังนี้	
1. งบค่าใช้จ่าย
บาท	
		 1.1 งบงานประจำและต่อเนื่อง
			 1.1.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
18,672,000.00 	
			 1.1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
2,799,000.00 	
			 1.1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
13,322,600.00 	
			 1.1.4 หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น
10,209,000.00 	
				รวมค่าใช้จ่ายตามงบงานประจำ
45,002,600.00
		 1.2 งบตามแผนพัฒนา
830,000.00 	
		 1.3 งบกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
2,251,000.00 	
			 (ร้อยละ 5.00 ของงบงานประจำ)	
				รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
48,083,600.00
	
2. งบจัดซื้อครุภัณฑ์
10,432,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

58,515,600.00
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ปี 2552
ปี 2553
รายการ
เหตุผลและความจำเป็น
ขอตั้ง
งบประมาณ
จ่ายจริง
1. หมวดค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ 18,147,850.00 15,659,150.87 18,672,000.00
เจ้าหน้าที่
1.1 เงินเดือน
12,964,350.00 11,943,960.00 13,130,840.00 - สำหรับอัตราเดิม 26 อัตรา และอัตรา
ใหม่ 3 อัตรา
- สำหรับไว้เลื่อนขั้นและปรับเงินเดือน
- สำหรับเงินปรับเพิม่ ตามภาวะค่าครองชีพ
- เงินรางวัลพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่
- เงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่
1.2 ค่าครองชีพ
12,000.00
12,000.00
48,000.00 - สำหรับค่าครองชีพจำนวน 4 อัตรา
1.3 สมทบเข้ า กองทุ น สำรอง 1,980,000.00 1,281,850.74 1,550,000.00 - เพื่ อ สมทบเข้ า กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ
เลีย้ งชีพและกองทุนบำเหน็จ
และกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่
1.4 สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
243,000.00
188,470.90
261,000.00 - เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
1.5 สวัสดิการต่างๆ
1,298,500.00
996,744.03 1,456,160.00 - สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
บุ ต ร ค่ า ทำศพ ค่ า อาหารกลางวั น
ค่ า เครื่ อ งแบบ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ บุ ต ร
ค่าล่วงเวลา ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
และโครงการประกันสุขภาพ
1.6 โครงการสนั บ สนุ น การ
150,000.00
137,580.00
180,000.00 - สำหรับโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อ
ศึกษาต่อเจ้าหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ (ปริญญาโท/ฯลฯ)
1.7 โครงการร่วมใจจาก
450,000.00
754,764.20 1,050,000.00 - สำหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มในโครงการ
เกษียณก่อนกำหนด
1.8 ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 1,050,000.00
343,781.00
996,000.00 - สำหรับค่าใช้จ่ายในการไปร่วมประชุม
ประชุม/สัมมนา/ทัศนศึกษา
สัมมนา ทัศนศึกษา และค่าเบี้ยประชุม
ดูงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างวิทยาเขต
เพื่อบริการสมาชิก
2. หมวดค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ 3,028,470.00 2,425,476.00 2,799,000.00
อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
2.1 ค่าจ้างดูแลอาคาร สถานที่ 1,008,830.00
811,630.00 1,008,230.00 - สำหรับค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างยาม
และอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างคนงานดูแล
บ้ า นพั ก และที่ ดิ น ค่ า ดู แ ลโครงการ
สวัสดิการคลอง 15
2.2 ค่ า ซ่ อ มแซม บำรุ ง รั ก ษา
230,000.00
137,141.53
230,000.00 - สำหรับค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และ
ทรัพย์สิน
เปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ยานพาหนะ และเพื่อพัฒนาบำรุงรักษา
หอประวัติ
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รายการ
2.3 ค่าสาธารณูปโภค

ปี 2552
งบประมาณ
จ่ายจริง
1,789,640.00 1,476,704.47

3. หมวดค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ 12,530,700.00
สมาชิก
3.1 ค่าใช้จา่ ยจัดการประชุมใหญ่
600,000.00
และวิสามัญ

3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบ
ทุนการศึกษา
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา
เกี่ยวกับสมาชิก

ปี 2553
เหตุผลและความจำเป็น
ขอตั้ง
1,560,770.00 - สำหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น
ค่ า น้ ำ ค่ า ไฟ ค่ า โทรศั พ ท์ ส ำนั ก งาน
ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการสัญญาณ
UBC ค่าเช่าสัญญาณ Lease Line
ค่าน้ำมัน และค่าประกันภัย ยานพาหนะ
และต่อทะเบียน
9,965,939.70 13,322,600.00
523,029.00

250,000.00

255,602.00

4,760,000.00

3,233,752.75

3.4 ค่าประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

1,391,500.00

1,318,756.60

3.5 ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี บั ต ร
สมาชิก

1,300,000.00

1,231,400.00

600,000.00 - สำหรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การ
ประชุมใหญ่ 1 ครัง้ และวิสามัญ 2 ครัง้
เช่น ค่าของรางวัล จับฉลาก ค่าพาหนะ
สมาชิก ค่าเบีย้ ประชุม ค่ารับรองสมาชิก
และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ในการจัดการประชุม
300,200.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีมอบทุนการ
ศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี
5,140,000.00 - ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด พบปะสมาชิ ก และ
ผู้บริหาร มก.
- โครงการพัฒนาสุขภาพกาย-สุขภาพจิต
- โครงการจัดอบรมผู้ประสานงาน
- โครงการอบรมผู้สนใจเป็นผู้ตรวจสอบ
- ค่าใช้จา่ ยงานเลีย้ งสมาชิกเกษียณอายุราชการ
- โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ
- โครงการสัมมนาสมาชิก 3 ครั้ง
- โครงการอบรมวิชาชีพ
- โครงการปฐมนิเทศสมาชิก
- โครงการอบรมพั ฒ นาทางด้ า นจิ ต ใจ
(โครงการไหว้พระ 9 วัด โครงการถือศีล
ปฏิบตั ธิ รรม โครงการสืบสานวัฒนธรรม)
- โครงการให้ความรู้สมาชิก (จัดเข้าค่าย
ให้สมาชิกและบุตร, ศึกษาดูงานการทำ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้)
1,598,600.00 - สำหรับค่าจัดพิมพ์ขา่ วสารสหกรณ์ ข่าวเลือกตัง้
กรรมการและผูต้ รวจสอบกิจการ จัดพิมพ์
รายงานการประชุมใหญ่ ประชุมวิสามัญ
และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ จัดพิมพ์รายงานผู้ตรวจสอบ
จัดพิมพ์การ์ดวันเกิดและปฏิทินประจำปี
1,300,000.00 - สำหรับจ่ายสมทบค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรสมาชิก
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รายการ
3.6 ค่าหุ้นให้สมาชิกประจำปี
3.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ
3.8 ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ
สมาชิก

ปี 2552
งบประมาณ
จ่ายจริง
1,400,000.00 1,302,800.00
770,000.00
2,059,200.00

4. หมวดค่ า ใช้ จ่ า ยในการ 10,721,980.00
ดำเนินงานอื่น
4.1 ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,896,500.00
และค่าพาหนะ

ปี 2553
เหตุผลและความจำเป็น
ขอตั้ง
1,750,000.00 - สำหรับจ่ายสมทบเป็นค่าหุ้นให้สมาชิก
ประจำปี รายละ 250 บาท
716,260.00
847,000.00 - สำหรับเป็นค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับ
สมาชิก
1,384,339.35 1,786,800.00 - ค่าใช้จ่ายในการทำจำนองและตรวจสอบ
หลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด
ค่าใช้จ่ายจ้างบริษัทประเมินหลักทรัพย์
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสรรหากรรมการและ
ผูต้ รวจสอบกิจการ ค่าใช้จา่ ยจัดงานเลีย้ ง
ขอบคุณผูใ้ ห้บริการ ค่าสมนาคุณบริการสมาชิก
8,407,775.17 10,209,000.00
1,594,312.00

4.2 ค่าใช้จ่ายในการไปประชุม
สัมมนา/ศึกษาดูงาน
4.3 ค่าใช้จา่ ยในส่วนของทีป่ รึกษา
ผู้ ส อบบั ญ ชี ผู้ ต รวจสอบ
กิ จ การ และผู้ ต รวจสอบ
ภายใน

650,000.00

538,595.10

854,800.00

661,803.00

4.4 ค่าสนับสนุนกิจการของ มก.

1,600,000.00

1,253,418.00

4.5 ค่าสมนาคุณ

907,000.00

981,201.00

4.6 ค่าสัมมนาอื่นๆ

1,000,000.00

540,900.75

400,000.00

207,664.87

4.7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
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1,710,900.00 - สำหรับคณะกรรมการดำเนินการ คณะ
กรรมการชุดต่างๆ อนุกรรมการ สำหรับ
กรรมการที่ เ กษี ย ณที่ ม าปฏิ บั ติ ง าน
สำหรั บ กรรมการที่ เ ดิ น ทางระหว่ า ง
วิทยาเขต และเดินทางจากสถานีวิจัย
650,000.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการไปประชุม
สัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงาน
799,800.00 - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษา
และผู้ ส อบบั ญ ชี ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
และผู้ตรวจสอบภายใน เช่น ค่าตรวจ
สอบกิจการ ค่าตรวจสอบภายใน ค่า
สอบบัญชี ค่าตรวจสุขภาพ โครงการ
ประกันสุขภาพ ค่าเครือ่ งแบบ ค่าใช้จา่ ย
ในการสัมมนา ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ
1,600,000.00 - สำหรับสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ของ มก. สนับสนุน
กิจกรรมชมรมผู้อาวุโส
992,000.00 - สำหรั บ จ่ า ยให้ ก องคลั ง สำนั ก บริ ก าร
คอมพิวเตอร์ และผู้ให้ความช่วยเหลือ
สหกรณ์ ผู้ประสานงานตามหน่วยงาน
ต่างๆ และเขียนบทความลงข่าวสาร
1,050,000.00 - สำหรับค่าจัดสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น
จัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ละกรรมการ
250,000.00 - สำหรับแบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสหกรณ์ ใบเสร็จ คำขอกู้ หนังสือ
ค้ำประกัน สลิปเงินฝาก สมุดเงินฝาก
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
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4.8 ค่าวัสดุอื่นๆ

ปี 2552
งบประมาณ
จ่ายจริง
792,000.00
724,546.15

4.9 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

2,621,680.00

5 โครงการครบรอบ 50 ปี
6 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
6.1 ครุภัณฑ์

5,888,264.00
4,775,500.00
1,775,500.00

537,892.00

6.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,000,000.00

1,950,000.00

รายการ

งบค่าใช้จ่าย
งบลงทุน (จัดซื้อทรัพย์สิน)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2553
เหตุผลและความจำเป็น
ขอตั้ง
777,600.00 - เป็ น ค่ า วั ส ดุ ข องใช้ ร วมทั้ ง อุ ป กรณ์ ที่
จำเป็นกับสำนักงานและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ เช่น เครือ่ งเขียน กระ ดาษ
หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษไข และวัสดุ
ในการรับรองต่างๆ
1,905,334.30 2,378,700.00 - สำหรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยทั่ ว ไป เช่ น ค่ า
ดำเนินคดีความ ค่าบริการธุรกรรมเงินสด
ค่ า ประกั น รั ก ษาเงิ น สด ค่ า อากรเช็ ค
ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น ธนาคาร
ค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยมชมสหกรณ์อื่น
และส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมระหว่ า ง
สหกรณ์ ค่ารับรองผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์
ค่าจ้างและอื่นๆ ค่าเครื่องแบบ ตรวจ
สุ ข ภาพ โครงการประกั น สุ ข ภาพ
ค่าใช้จ่ายจัดเก็บเอกสาร
4,052,831.29
2,487,892.00 10,432,000.00

50,317,264.00 40,511,173.03
4,775,500.00 2,487,892.00
55,092,764.00 42,999,065.03

1,032,000.00 - สำหรับจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กล้องวงจรปิด
เครื่องโปรเจคเตอร์ ระบบปรับสมุดคู่
ฝากและสอบถามข้อมูลผ่านผู้ประสาน
งาน ระบบสอบถามข้ อ มู ล ผ่ า น
อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่อง
สวิสซ์ควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์
9,400,000.00 - ค่าปรับปรุงสำนักงาน (บางเขน กพส.)
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการ
บ้ า นพั ก ที่ ร ะยอง และเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ระบบความปลอดภัยของอาคาร 36 ปี
สอ.มก. และปรั บ ปรุ ง ทางเข้ า อาคาร
และบอร์ดประชาสัมพันธ์
45,002,600.00 งบค่าใช้จ่ายเทียบได้เป็นร้อยละ 81.17%
10,432,000.00 ของงบประมาณทั้งสิ้น
55,434,600.00

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจ่ายในหมวดต่างๆ เฉพาะงบค่าใช้จ่ายเท่านั้น

53

54

ลำดับ
กลยุทธ์
โครงการ
ระยะเวลา
1 ให้สมาชิกมีหนุ้ และเงินฝากเพิม่ ขึน้
1.1 กระตุ้นสมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า 1. โครงการออมวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีเมื่อเกษียณ ปี 2551 - 2553
1.1 รณรงค์ ใ ห้ ส มาชิ ก ที่ มี หุ้ น น้ อ ยกว่ า
300,000 บาท ให้ถือหุ้นเพิ่ม
300,000 บาท ออมหุน้ ได้ 300,000 บาท
โดยได้รับของที่ระลึก
27 ม.ค. 1.2 นำเงินปันผล - เงินเฉลีย่ คืน มาซือ้ 26 ก.พ. 2553
หุ้นเพิ่ม โดยซื้อขั้นต่ำ 100 หุ้น เป็นเงิน (ต่อเนื่อง 3 ปี)
1,000 บาท สหกรณ์จะสมทบให้ 2 หุ้น
เป็นเงิน 20 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2)
และนำมาซื้อได้เพียงครั้งเดียว
1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินออมใหม่ๆ
เงื่อนไข
ปี 2553
- สมาชิกหุน้ ไม่เกิน 300,000 บาท
ปี 2553
- นำเงินปันผล-เฉลีย่ คืนปี 2552 มาซื้อ
หุ้นเพิ่มเท่านั้น
1. โครงการส่งเสริมการออมในรูปเงินฝาก
1.1 ของขวัญสำหรับผูฝ้ ากเงินประเภท
ประจำ 24 เดือน ไม่เสียภาษี
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นการออม

แผนพัฒนาปี 2553

100,000.00

20,000.00
50,000.00

ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายการเงิน

ปี 2552
สมทบให้
ร้อยละ 1

งบประมาณ 
 หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
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ระยะเวลา

ปี 2553
ปี 2553
ปี 2553

4. โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
5. โครงการพัฒนาชุมชนในพระอุปถัมภ์
ของสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ 2 พระองค์

คณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการ
บริหาร
รวม

ปี 2553

3. โครงการห้องสมุดชุมชน

คณะกรรมการ
บริหาร

ฝ่ายสินเชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2553

1. โครงการพัฒนาสวัสดิการสำหรับสมาชิก ปี 2551 - 2553
และระบบบริหารความเสี่ยง

โครงการ

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
2.1 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ 1. โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวน
สังคมให้มกี ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ชายแดนและโรงเรียนรอบข้างหน่วยงาน
และสิง่ แวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พอเพียง
2. โครงการค่ายความรู้สหกรณ์

ลำดับ
กลยุทธ์
2 ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น
โดยทั่วถึงและเป็นธรรม

830,000.00 

200,000.00

200,000.00

50,000.00

10,000.00

100,000.00

100,000.00

งบประมาณ 
 หมายเหตุ
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โครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกสมทบของ สอ.มก. มีสิทธิและหน้าที่ตาม
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ. 2547 โดยมีสิทธิฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์ กรณี
มีการกูเ้ งินให้อยูใ่ นความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก สอ.มก. เพื่อให้ สอ.มก. จัดหาอาคารให้ ดังนี้
รับชำระเงินกู้
เงินกู้
วงเงิ
น
เงิ
น
กู
้
โครงการ
อนุมัติ โครงการ โครงการ
(เงินต้น) เงินต้น ดอกเบี้ย
โครงการก่อสร้างที่ได้ชำระคืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 6 โครงการ
25 ม.ค. 44 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสติ ศรีราชา 1 170.00 163.59 163.59 163.59 30.51
27 ม.ค. 47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน 63.71 62.83 62.83 62.83
7.89
27 ม.ค. 47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บางเขน
59.86 45.45 45.45 45.45
4.83
27 ม.ค. 47 โครงการก่อสร้างอาคารชีววิทยา คณะวิทย์ฯ
50.00 52.86 52.86 52.86
0.09
27 ม.ค. 48 โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 74.00 72.30 72.30 72.30
2.93
27 ม.ค. 48 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 2 150.00 143.52 143.52 143.52
5.68
รวม
567.57 540.55 540.55 540.55 51.93
โครงการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมี 4 โครงการ 
21 ก.ย. 47 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต ระยะที่ 3 125.90 118.37 118.37 90.01 12.81
27 มค. 48 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต ระยะที่ 4 250.00 238.74 238.74
13.00
26 มค. 51 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน 2 80.32 80.32 80.32
29 มิ.ย. 50 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร กพส.
33.02 32.17 32.17
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมี 10 โครงการ
29 มิ.ย. 50 โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นิสิต ซ. 45
120.00 111.36 94.15
29 มิ.ย. 50 โครงการก่อสร้างหอพักนิสิต กพส.
130.59 109.04 39.09
26 ม.ค. 51 โครงการก่อสร้างหอพักบุคลากร วิทยาเขตฯสกลนคร 84.10 84.10 22.67
26 ม.ค. 51 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร ซ. 45 197.40 159.20 65.08
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นิสิต 2 ซ. 45 121.13 99.50
0.75
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นิสติ สกลนคร
86.45 50.61
0.41
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 117.42 94.38 (0.91)
13 ส.ค. 52 โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบตั กิ ารวิจยั คณะอุตสาหกรรมเกษตร 50.00 50.00 12.50
13 ส.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารสารสนเทศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 79.44 79.40 (0.36)
13 ส.ค. 52 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คณะศึกษาศาสตร์ กพส.
3.50
3.50
2.12
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 179.47 179.47
และอาคารปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน วิทยาเขตสกลนคร
13 ส.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักและห้องประชุม กพส. 60.00 60.00
13 ส.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
20.98 20.98
13 ส.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสติ อาคาร 3 ซอย 45 135.00 135.00
0.04
13 ส.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสติ เละบุคลากร กพส. 580.00 580.00
13 ส.ค. 52 โครงการจัดหาครุภณั ฑ์เครือ่ งมือฯ คณะวิทยาศาสตร์ 50.00 50.00
รวม
2,504.72 2,335.24 705.14 90.01 25.81
มติ
ที่ประชุม
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รวม

เงินกู้
โครงการ
คงเหลือ

194.10
70.72
50.28
52.95
75.23
149.20
592.48

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

102.82
13.00
-

28.36
238.74
80.32
32.17

-

94.15
39.09
22.67
65.08
0.75
0.41
(0.91)
12.50
(0.36)
2.12

-

-

115.82

0.04
615.13
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เงินฝากของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รวมเป็นเงิน 4,060.10 ล้านบาท ดังนั้น
เงินกู้ยืมของ มก. โดยคำนวณจากยอดเงินฝากร้อยละ 80 ค้ำประกันจะกู้ยืมได้ 3,248.08 ล้านบาท ซึ่งวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติค้างชำระ 2,504.72 ล้านบาท วงเงินที่ขออนุมัติใหม่ 574.67 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งหมด
3,079.39 ล้านบาท โดยได้ส่งชำระคืนแล้ว 6 โครงการ เป็นเงิน 567.57 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ใช้ได้
168.69 ล้านบาท
สำหรับปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโครงการตามแผนงานของมหาวิทยาลัยและตาม
นโยบายของอธิการบดีทจี่ ะขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก สอ.มก. ในวงเงินกูย้ มื จำนวน 574.67 ล้านบาท
ดังนี้
1. โครงการจัดหาอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ รวมครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร จัดหาอาคารการเรียนรู้ทางภาษารวมครุภัณฑ์ประกอบอาคารและปรับปรุงอาคาร
ปฏิบัติการรวม 5 อาคาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วงเงิน 330 ล้านบาท 
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ วงเงิน            
40 ล้านบาท
3. โครงการจัดหาอาคารวิจัยและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา      
วงเงิน 50.00 ล้านบาท
4. โครงการการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วงเงิน 4.67 ล้านบาท
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์และพัฒนาบุคลากร สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ วงเงิน 12.50 ล้านบาท
6. โครงการจัดหาอาคารสำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับนิสิต รวมครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร สำนักงานอธิการ บางเขน วงเงิน 115 ล้านบาท
7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์และการพัฒนาบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล วงเงิน 22.50
ล้านบาท
ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 12/2552 เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก สอ.มก. และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ครั้งที่ 25/2552 วันที่ 11 มกราคม 2553 มีมติให้การสนับสนุนเงินทุนตามโครงการดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 31/2547 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 ได้เห็นชอบให้
กำหนดหลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. ดังนี้
1. กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
		 1.1 สอ.มก. จะให้การสนับสนุนเงินกูด้ อกเบีย้ ต่ำ (อัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษบวก 1)
แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์
		 1.2 หากอัตราส่วนเงินกู้และเงินฝากไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่ให้
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ไม่ได้สัดส่วนจนถึงวันที่สัดส่วนเป็นปกติ
		 การคิดอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1.2 ให้คิดทุกโครงการ
2. กรณีไม่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
		 ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้
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แนวทางการปฏิบัติ

1. มหาวิทยาลัยเสนอกรอบวงเงินกู้ยืมให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ
2. ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี อ นุ มั ติ ก รอบวงเงิ น กู้ ยื ม และมอบอำนาจให้ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3. มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอโครงการโดยละเอียด ให้ครอบคลุมเป้าหมายของโครงการ ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยสนับสนุน ฐานะการเงิน ระยะเวลา และความสามารถในการส่งคืนทุน ฯลฯ ส่งให้คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา
4. โครงการที่จะลงนามกับ สอ.มก. จะต้องผ่านการกลั่นกรองและเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีและ
สภามหาวิทยาลัย โดยตัวแทนของมหาวิทยาลัยลงนาม คือ อธิการบดี
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................

58

7

วาระที่
พิจารณารายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการ
(เอกสารแจกในที่ประชุม)
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วาระที่
การเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2553
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การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2553
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ข้อ 43 การเลือกตั้งและการ
ดำรงตำแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เลือกจากสมาชิกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคนจาก
ที่ประชุมใหญ่และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน โดยให้เลือกจากสมาชิกที่เป็นบุคลากรสายวิชาการและสาย
ธุรการ ในอัตราส่วน 7:7
กรรมการดำเนินการที่อยู่ตามวาระปี 2552-2553 ตามข้อบังคับข้อ 44 มี 7 คน ดังนี้
สายวิชาการ รายชื่อดังนี้
1. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
3. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
สายธุรการ รายชื่อดังนี้
1. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
2. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
3. นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
4. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระกำหนดเวลาสองปี โดยมีผู้ได้รับการสรรหา
ตามข้อบังคับข้อ 44 สหกรณ์ต้องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 7 คน
ได้แก่สายวิชาการ 4 คน และสายธุรการ 3 คน
กรรมการต้องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งทีว่ า่ งลงได้แก่สายวิชาการ 4 คน
และสายธุรการ 3 คน
บัดนี้ได้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับ
การสรรหาเรียงตามอักษร ดังนี้
สายวิชาการ
1. รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
2. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร
3. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
4. รศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
สายธุรการ
1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
2. นายนพดล
ระโยธี
3. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ สมาชิกทัง้ 7 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ประจำปี 2553
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………….......……………
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2553
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ข้อ 58, ข้อ 59 และระเบียบว่า
ด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2547 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ
หนึ่งปีการบัญชีของสหกรณ์ ประกอบด้วยผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
2. มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้วิชาชีพ
นั้นเกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน
3. มีความรู้ทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยวิธีการให้สมาชิกลงคะแนน
เลือกได้ไม่เกิน 3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชื่อที่ประกาศให้เลือกทั้งหมด แล้วนำรายชื่อ
ผู้ได้รับการสรรหาที่ได้คะแนนมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์
3. ด้านบริหารทั่วไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2553
	
	
มติที่ประชุม…………………………………………………………………...............……………………
.......................................................................................................................................................................................
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
เรือ่ ง ผลคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี 2553
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการ
สรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2553 และการรับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2553 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 และได้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจำปี 2553 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จึงขอประกาศผลคะแนนสรรหากรรมการ
ดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2553 เรียงตามหมายเลข ดังนี้
กรรมการ สายวิชาการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ได้ 602 คะแนน
หมายเลข 2 ดร.พรชัย
ศุภวิทิตพัฒนา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ได้ 417 คะแนน
หมายเลข 3 ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ได้ 659 คะแนน
หมายเลข 4 รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ได้ 570 คะแนน
หมายเลข 5 ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ได้ 596 คะแนน
หมายเลข 6 รศ.จตุพร
บานชื่น
สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ได้ 465 คะแนน
หมายเลข 7 นายทรงพล
ภาณุภาส
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ได้ 371 คะแนน
หมายเลข 8 นางผ่องศรี
จิตตนูนท์
สังกัดสถาบันฯ อาหาร
ได้ 275 คะแนน
หมายเลข 9 ผศ.พีระ
มาลีหอม
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ได้ 530 คะแนน
หมายเลข 10 นายปรีชา
ต.ตระกูล
สังกัดสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ 312 คะแนน
กรรมการ สายธุรการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 นายสุพจน์
ยุตติยงค์
สังกัดคณะวนศาสตร์
ได้ 841 คะแนน
หมายเลข 2 นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง สังกัดกองยานพาหนะฯ
ได้ 1,242 คะแนน
หมายเลข 3 นายนพดล
ระโยธี
สังกัดสำนักหอสมุด
ได้ 1,373 คะแนน
หมายเลข 4 นายชาญชัย
ไล้เลิศ
สังกัดสำนักทะเบียนฯ
ได้ 1,486 คะแนน
หมายเลข 5 น.ส.มยุรินทร์ ด้วงแสง
สังกัดคณะเกษตร
ได้ 464 คะแนน
ผู้ตรวจสอบกิจการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
ด้านการเงิน/การบัญชี
หมายเลข 1 นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ได้ 2,181 คะแนน
หมายเลข 2 ไม่มีผู้สมัคร
หมายเลข 3 ไม่มีผู้สมัคร	
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หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์
4 นายทรรศนะ โล่เรียง
5 นายมาโนช
สุวรรณศิลป์
6 ไม่มีผู้สมัคร	
ด้านบริหารทั่วไป
7 ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
8 นายอมร
อารี
9 ผศ.ธีระ เล็กชลยุทธ

สังกัดกองธุรการ กพส.
สังกัดสำนักการกีฬา

ได้ 1,080 คะแนน
ได้ 1,733 คะแนน

สังกัดคณะเกษตร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
สังกัดคณะประมง

ได้ 1,554 คะแนน
ได้ 356 คะแนน
ได้ 788 คะแนน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2552

(ผศ.มยุรี เทศผล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
เรือ่ ง ผลการสรรหากรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี 2553
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการ
สรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2553 และการรับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2553 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 และได้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจำปี 2553 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 นั้น
บัดนี้ ผลการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจำปี 2553 เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ
1. รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
2. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร
3. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
4. รศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
กรรมการสายธุรการ
1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
2. นายนพดล
ระโยธี
3. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ด้านการเงิน/การบัญชี
		 นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
		 ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์
		 นายมาโนช
สุวรรณศิลป์
ด้านการบริหารทั่วไป
		 ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2552
(ผศ.มยุรี เทศผล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	
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รายงานกิจการประจำปี 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สรุปผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2553
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2552

สายวิชาการ
วิทยาเขต วิทยาเขตฯ
ต่างจังหวัด รวม
ศรีราชา สกลนคร
1. จำนวนผู้มีสิทธิ์
2,820
584
117
139
87
3,747
2. ผู้มาใช้สิทธิ์
1,002
208
59
50
73
1,392
ล่วงหน้า
275
44
319
14 ธันวาคม 2552 727
164
59
50
73
1,073
3. ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์
1,818
376
58
89
14
2,355
ร้อยละ (ผู้มาใช้สิทธิ์)
35.53
35.62
50.43
35.97
83.91
37.15
	
	
บางเขน กำแพงแสน

สายธุรการ

วิทยาเขต วิทยาเขตฯ
ต่างจังหวัด รวม
ศรีราชา สกลนคร
1. จำนวนผู้มีสิทธิ์
2,071
677
108
53
255
3,164
2. ผู้มาใช้สิทธิ์
1,288
508
84
39
210
2,129
ล่วงหน้า
205
29
3
8
245
14 ธันวาคม 2552 1,083
479
84
36
202
1,884
3. ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์
783
169
24
14
45
1035
ร้อยละ (ผู้มาใช้สิทธิ์)
62.19
75.04
77.78
73.58
82.35
67.29
บางเขน กำแพงแสน

สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์
(ร้อยละ)
สาย

2551

2552

1. วิชาการ
2. ธุรการ

1,312
2,164

1,392
2,129

เพิ่ม หรือ 
ลด ( ) 
6.10
(1.62)
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วาระที่
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ประจำปี 2553

รายงานกิจการประจำปี 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำปี 2553
ตามที่ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ไ ด้ จั ด ทำการปรั บ ปรุ ง ระบบการตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์กระจายงานด้านการสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนดำเนินการ
เกินกว่า 200 ล้านบาท และมีระบบการบริหารงานที่ดี ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจบัญชี โดยอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ์ นั้น
ในปี 2552 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้มีมติคัดเลือก บริษัท เจริญแอนด์คอลลีก กรุ๊ป จำกัด
โดยนางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ รหัส 20322 เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ประจำปี 2552 และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
เป็นเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
สำหรับปี 2553 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เสนอบริการ
ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553 มายังสหกรณ์ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการดำเนินการ ในคราววาระ
การประชุมครัง้ ที่ 23/2552 วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ได้ตรวจสอบเงือ่ นไข ตามข้อกำหนดของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ รวมทัง้ ได้พจิ ารณาถึงระยะเวลาการเข้าปฏิบตั งิ าน การสอบบัญชี จำนวนผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี ตลอดจน
กำหนดการตรวจสอบบัญชีจนสามารถรับรองงบการเงินได้ตรงตามกำหนดเวลา และสามารถประชุมใหญ่
สามัญประจำปีได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2554 หรือระยะเวลาใกล้เคียงกัน แล้วมีมติเลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2553 คือ บริษัท เจริญแอนด์คอลลีก
กรุ๊ป จำกัด โดย นายเจริญ ศรีแสง ดังข้อมูลต่อไปนี้
รหัสผู้ชำนาญ
งานตรวจ การเข้าปฏิบัติงานการ ผู้ช่วยสอบ
ชื่อ
สอบบัญชี
สอบบัญชี
บัญชี(คน)
สหกรณ์ฯ
บจก. เจริญแอนด์
2-1-13
4 ครั้ง/ ปี
2 คน คุณสมบัติ
คอลลีก กรุ๊ป โดย
- เข้าตรวจระหว่างปี เป็นหัวหน้าสาย
นายเจริญ ศรีแสง
3 ครัง้ ทุก ๆ 3 เดือน สอบบัญชีตาม
และประจำปี 1 ครั้ง กรมตรวจฯ
- งบการเงินภายใน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
มกราคม 2554

ค่าธรรมเนียม
130,000.- บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………...................................

70

10

วาระที่
พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์
อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ประจำปี 2553

รายงานกิจการประจำปี 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ประจำปี 2553
การกู้ ยื ม เงิ น หรื อ ค้ ำ ประกั น ตามข้ อ บั ง คั บ ข้ อ 30 วงเงิ น กู้ ยื ม หรื อ ค้ ำ ประกั น ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงิน
ซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือ
นายทะเบียนสหกรณ์ ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือ
ค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง
ในปี 2552 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินกู้ยืมจำนวน 3,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ (หนังสือที่ กษ.1107/041 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552)
เพื่อรองรับการดำเนินธุรกรรมตามแผนงานที่วางไว้ และรักษาสภาพคล่องอย่างพอเพียง	
สำหรับปี 2553 คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 25/2552 เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2553 ได้พิจารณาและมีมติให้นำเสนอขอที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำกัด อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ในวงเงิน 3,900 ล้านบาท เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้
ตามแผนงาน และเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม……………………………………………………………...........……………………………
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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วาระที่
พิจารณาอนุมัติหลักการ
การนำเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

รายงานกิจการประจำปี 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

พิจารณาอนุมัติหลักการ การนำเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ข้อกำหนดการฝาก
หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2550 มีข้อความ
สำคัญ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 5 หลักทรัพย์ที่สหกรณ์จะนำไปฝากหรือลงทุนได้ ดังนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(4) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซึ่งกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการชำระคืนทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออก ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540
(6) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปจาก
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กำหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 6 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 5 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของ
สหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้			
ฯลฯ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่
อนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด นำเงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 5 (7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติก่อน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม..................................................................................................................................................
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วาระที่
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสหกรณ์

รายงานกิจการประจำปี 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ได้มีมติครั้งที่ 22/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 60 รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมด้วยแล้ว
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
ข้อ 60 การลงลายมือชือ่ แทนสหกรณ์ การลง
ลายมือชือ่ แทนสหกรณ์เพือ่ ให้มผี ลผูกพันสหกรณ์นนั้
นอกจากที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
ให้ปฏิบัติดังนี้
ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจน
การเบิกหรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็น
ผู้จำนอง การถอนเงินฝาก การเปิดหรือปิดบัญชี
เงินฝากของสหกรณ์และในนิตกิ รรมอืน่ ๆ จะต้องลง
ลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือผูจ้ ดั การ รวมสองคน
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม
เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
และตราสารทางการเงิ น ของสหกรณ์ นั้ น ต้ อ ง
ประทับตราของสหกรณ์เป็นสำคัญด้วยทุกราย

ข้อความเดิม

เหตุผล

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
ขอตัดคำว่า “เช็ค” ออก เนือ่ งจาก
ข้อ 60 การลงลายมือชือ่ แทนสหกรณ์ การลง (1) เป็ น ไปตามหนั ง สื อ เวี ย นของธนาคารแห่ ง
ลายมือชือ่ แทนสหกรณ์เพือ่ ให้มผี ลผูกพันสหกรณ์นนั้
ประเทศไทย ที่ ฝรช. (12) ว. 123/2552
นอกจากที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
เรื่องการยกเลิกตราประทับ/ตรานูน/ตราสี
ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
ในเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินตามเช็ค เนื่องจาก
ในหนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็นผูก้ ยู้ มื ตลอดจน
ศู น ย์ หั ก บั ญ ชี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะใช้ ร ะบบหั ก
การเบิกหรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็น
บัญชีเช็ค และจัดเก็บภาพเช็ค โดยระบบ
ผู้จำนอง การถอนเงินฝาก การเปิดหรือปิดบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์ตราประทับฯ ดังกล่าวจะรบกวน
เงินฝากของสหกรณ์และในนิตกิ รรมอืน่ ๆ จะต้องลง
การตรวจสอบลายมือชื่อจากภาพเช็ค และ
ลายมือชือ่ ของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
ข้อมูลสำคัญบนตัวเช็คได้
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือผูจ้ ดั การ รวมสองคน (2) ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ให้
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม
คำแนะนำเกีย่ วกับการยกเลิกตราประทับตาม
ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ
ข้ อ แนะนำของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย             
ตราสารทางการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับ
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552
ตราของสหกรณ์เป็นสำคัญด้วยทุกราย

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ข้อบังคับ ข้อ 60 โดย มติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 22/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้
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รายงานกิจการประจำปี 2552
ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 51
วันที่ 26 มกราคม 2553
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ทุกท่าน
การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2552 ในรอบปีที่ผ่านมานับว่าประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ ที่มีการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นเป็นลำดับ มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับงานในอนาคตที่จะมีหลากหลายมากขึ้น รวมทั้ง
ได้มีกิจกรรมที่สนับสนุนองค์กรแม่ คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างกว้างขวาง รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุน
เอื้อเฟื้อต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ถึงแม้ว่าในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2552 สหกรณ์ของเราจะได้รับ
ผลกระทบจากวิฤกตเศรษฐกิจของโลกและวิกฤติการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศ แต่การดำเนินงาน
ที่รอบคอบทำให้ สอ.มก. ของเราสามารถฝ่าวิกฤตเหล่านี้ได้ และผลประกอบการของปี 2552 ที่ผ่านมา
มีผลกำไรสุทธิสูงถึง 353 ล้านบาทเศษ โดยที่สมาชิกของ สอ.มก. ยังคงได้รับบริการสวัสดิการ ผลตอบแทน
ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามแผนงานบางอย่างในด้านการพัฒนาที่ได้วางไว้ยังไม่บรรลุเป้าหมายทั้งหมด แต่ใน
ภาพรวมแล้วนับได้ว่าองค์กรของเราได้พัฒนาขึ้นมาโดยลำดับ
การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการดำเนินการซึ่งมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธาน และกรรมการที่สมาชิก สอ.มก. ได้เลือกเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารงานอีก 14 ท่าน
ต่างก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยมีฝ่ายจัดการคือเจ้าหน้าที่ทุกระดับของ สอ.มก. ตัวแทน
ผู้ประสานงานของ สอ.มก. ตามหน่วยงานต่างจังหวัด เป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญยิ่ง นอกจากนี้ยังได้รับ
การเสนอแนะการให้คำแนะนำที่ดีจากคณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะที่ปรึกษา ทำให้การดำเนินงานของ
คณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ มีความมั่นคง และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สหกรณ์ได้รับ
ความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างดี กิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์จัดขึ้นนั้นสมาชิกได้ให้ความสนใจเข้าร่วม
อย่างคับคั่ง เป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง ในนามของคณะกรรมการดำเนินการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขอรายงานผลการดำเนินงาน
โดยสรุปดังต่อไปนี้
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1. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2551
รายการ
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
1.จำนวนสมาชิกสามัญ (คน)
6,985 ราย
6,541 ราย
2. จำนวนสมาชิกสมทบ (คน)
1,932 ราย
1,751 ราย
3. ทุนเรือนหุ้น
3,418,757,060.00 2,977,006,210.00
4. ทุนสำรอง
492,697,689.28
459,988,520.48
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
97,396,085.77
95,669,168.89
6. เงินรับฝากออมทรัพย์
284,762,188.85
267,739,464.21
7. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
8,571,209,972.33 5,699,333,445.20
8. เงินรับฝากประจำ
3,147,255,398.60 3,277,042,589.27
9. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
50,240,000.00
84,850,900.00
10. สินทรัพย์รวม
16,753,964,305.17 13,517,052,775.24
11. กำไรสุทธิประจำปี
353,064,643.13
296,041,743.58

หน่วย : บาท
เพิ่ม/(ลด)
444
181
441,750,850.00
32,709,168.80
1,726,916.88
17,022,724.64
2,871,876,527.13
(129,787,190.67)
(34,610,900.00)
3,236,911,529.93
57,022,899.55

ร้อยละ
6.78
10.33
14.07
7.11
1.81
6.36
50.39
(3.96)
(40.79)
23.95
19.26

2. เงินให้กู้แก่สมาชิก

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สหกรณ์ฯ ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก เป็นเงินทัง้ สิน้ 3,026,552,542.46 บาท
รายละเอียด ดังนี้		
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
5,355,030.00
บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
757,381,244.80
บาท
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
2,262,555,567.27
บาท
		
รวมลูกหนี้เงินกู้-ปกติ
3,025,291,842.07
บาท
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี
398,293.23
บาท
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
8,144,050.92
บาท
		
รวมลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อฯ
3,033,834,186.22
บาท
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(7,281,643.66)
บาท
		
ลูกหนี้สุทธิ
3,026,552,542.46
บาท

3. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

		 ยอดเงินให้กู้ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
				
		 ให้กู้ระหว่างปี
		 ชำระคืนระหว่างปี
		 คงเหลือหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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จำนวน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
จำนวน
เป็นเงิน

31
2,799,079,150.00
2,232,280,000.00
2,482,210,600.00
19
2,549,148,550.00

สหกรณ์
บาท
บาท
บาท
สหกรณ์
บาท
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4. เงินลงทุน

ยอดเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
6,752,100,199.06 บาท
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี
8,785,685,971.64 บาท
ลงทุนครบกำหนด/ไถ่ถอนระหว่างปี
(5,441,158,451.07) บาท
คงเหลือเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552-ราคาตามบัญชี 10,096,627,719.63 บาท
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
168,585,534.22 บาท
		
รวมเงินลงทุนมูลค่ายุติธรรม
10,265,213,253.86 บาท

5. เงินทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ

		 5.1 ทุนการศึกษา แยกเป็น
			 - ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร ผู้มีรายได้น้อย จำนวน
531 ทุน
					
เป็นเงิน
963,200.- บาท
			 - ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี จำนวน
723 ทุน
					
เป็นเงิน 1,520,200.- บาท
		 5.2 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา และบุตรเสียชีวิต แยกเป็น
			 - สมาชิกเสียชีวิต
จำนวน 34 ราย เป็นเงิน 1,955,100.00 บาท
			 - คู่สมรสเสียชีวิต
จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 350,750.00 บาท
			 - บิดามารดาเสียชีวิต จำนวน 147 ราย เป็นเงิน 1,312,125.00 บาท
			 - บุตร/ธิดาเสียชีวิต จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 22,500.00 บาท

6. การร่วมสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552

มีรายการดังต่อไปนี้
		 6.1 สนับสนุนกิจกรรม มก. ด้านวิชาการ เป็นเงิน
		 6.2 สนับสนุน มก. (สหกรณ์)		
			 รวมเป็นเงิน

1,098,418.00 บาท
155,000.00 บาท
1,253,418.00 บาท

ผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดแห่งเวลา และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ผลการดำเนินงานสรุปในภาพรวมได้ต่อไปนี้
1. การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ 2 พระองค์ คือ
		 1.1) ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ า ลู ก เธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี
ทรงเป็นสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2552 เลขประจำตัวสมาชิก
99-000001 เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 11-9000001
		 1.2) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ทรงเป็ น สมาชิ ก สมทบกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 1 เมษายน พุ ท ธศั ก ราช 2552
เลขประจำตัวสมาชิก 99-000002 เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 11-9000002
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ในการนี้ สอ.มก. ได้ทูลเกล้าถวายเข็มสหกรณ์ทองคำสัญลักษณ์ สอ.มก. หนักมูลค่า 1 บาท จำนวน
2 เหรียญ และบริจาคเงินทุนสาธารณประโยชน์ โดยเสด็จพระราชกุศลผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
รวม 1,000,000 บาท
2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ 
		 2.1) กลุ่ ม จตุ ร มิ ต ร ได้ แ ก่ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย จำกั ด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
			 (1) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ทั้งสี่ ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน
			 (2) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ร่วมกัน แนะนำช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก
			 (3) สนับสนุนและช่วยเหลือระหว่างกัน เพื่อแก้ไขอุปสรรคเยียวยาข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ์ต่างๆ อาทิ เช่น การลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น
			 (4) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกัน เพื่อรับรู้สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ
การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง นำไปบริหารจัดการให้ก่อประโยชน์แก่สหกรณ์แห่งตน ทั้งนี้อาจเชิญ
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเข้าร่วมกิจกรรมเช่นว่านี้ก็ได้
2.2) กลุม่ เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ 11 แห่ง
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย
จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดระบบ
พัฒนาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
			 (1) ให้จัดมาตรการแก้ไขสภาพคล่องให้แก่สหกรณ์สมาชิกกลุ่มฯ เพื่อให้เกิดความมั่นคง
น่าเชื่อถือ
			 (2) ให้มีการปรึกษาหารือร่วมกั น ในการกำหนดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ให้ กู้ แ ก่ ส หกรณ์ อื่ น
ที่เหมาะสมและให้ถือเป็นอัตราอ้างอิง สำหรับการถือปฏิบัติ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิก
กลุ่มฯ อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถถือใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ ให้แจ้งกลุ่มเสถียรภาพทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทราบโดยทันที
			 (3) ให้มีการร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างสหกรณ์สมาชิกกลุ่มฯ เพื่อผลตอบแทนที่ดี
โดยมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้
			 (4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้
ความสามารถในการบริหารการเงินแก่สหกรณ์สมาชิกลุ่มฯ
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3. การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและประกาศ มีดังนี้
ระเบียบว่าด้วย
มติคณะกรรมการ ครั้งที่ - วันที่
		 1) การจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
11/2552 – 15 มิถุนายน 2552
		 2) การใช้ทุนสะสมสร้างสำนักงาน พ.ศ. 2552
16/2552 – 28 สิงหาคม 2552
		 3) การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
17/2552 – 14 กันยายน 2552
		 4) เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 19/2552 – 15 ตุลาคม 2552
			 พ.ศ. 2552	
		 5) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การใช้เงินทุน
23/2552 – 15 ธันวาคม 2552
			 เพื่อสาธารณประโยชน์
		 6) หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษา และการเบิกจ่าย
24/2552 – 28 ธันวาคม 2552
			 เงินสดย่อย พ.ศ. 2553	
		 7) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วย 2/2552 – 18 กุมภาพันธ์ 2552
			 การงาน รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองของทนายความ
			 และสัญญาจ้างว่าความ
		 8) ประกาศเงินคงเหลือรับรายเดือน พ.ศ. 2552
17/2552 – 14 กันยายน 2552
4. การแก้ไขข้อบังคับ สอ.มก. ข้อ 60 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ วรรค 3 
เพื่อให้ธุรกรรมของ สอ.มก. ดำเนินไปด้วยดีและสอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่องการยกเลิกตราประทับ/ตรานูน/ตราสีในเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินตามเช็ค เนื่องจากการหักบัญชีเช็ค
และการจัดเก็บภาพเช็คจะกระทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตราประทับฯ ดังกล่าวจะรบกวนการตรวจสอบ
ลายมือชื่อจากภาพเช็ค และข้อมูลสำคัญบนตัวเช็คได้
5. การจ่ายเงินสวัสดิการขวัญถุง ให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามหลักเกณฑ์
ของราชการ หรือลาออก และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 25 ปี ในปี 2551
6. การจ่ายเงินสวัสดิการเสริมสร้างคุณ ภาพชี วิ ต และเงิ น เพื่ อ การครองชี พในอั ต ราปั จ จุ บั น
สำหรับสมาชิกทีเ่ กษียณ เกษียณก่อนกำหนด ลาออก โอนย้าย โดยนับอายุสมาชิกถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
7. การปรับปรุงภาระหน้าที่คณะกรรมการ มีดังนี้
		 7.1) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี (ชื่อเดิมคือ คณะกรรมการพัฒนาและแผน
งาน) มีภาระหน้าที่ ดังนี้
			 (1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น ระบบงานของสหกรณ์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก
			 (2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสิทธิภาพในการทำงาน
			 (3) ดำเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
		 7.2) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีภาระหน้าที่ ดังนี้
			 (1) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม และกิจกรรม
อื่นๆ เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
			 (2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกได้มี
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
			 (3) ดำเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
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		 7.3) คณะกรรมการบริหารการเงิน มีภาระหน้าที่ ดังนี้
			 (1) ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารเงิน การลงทุน และสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์
			 (2) ติดตามและพิจารณากำหนดอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และอัตราดอกเบีย้
เงินกู้ที่สมาชิกและสหกรณ์อื่นกู้
			 (3) ดำเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
8. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการและการให้บริการสมาชิกของ
ฝ่ายจัดการมีประสิทธิภาพดีขึ้นจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายจัดการใหม่ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 8 ฝ่าย โดย
เพิ่มเติมจากเดิม 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และฝ่ายสาขา ยุบสำนักผู้จัดการ เปลี่ยนชื่อฝ่ายธุรการ
เป็นฝ่ายบริหารทั่วไป
9. การจัดตั้ง กองทุนสิทธิชัย เกษตรเกษม 50 ปี สอ.มก.
ตามที่ ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม สมาชิกเลขที่ 1576 สังกัดคณะเกษตร ตำแหน่งรองประธาน
กรรมการดำเนินการ คนที่ 1 อดีตเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการหลายสมัย และอดีตรักษาการผู้จัดการ
ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการแก่ สอ.มก. และขบวนการสหกรณ์ไทย นั้น
คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาจัดตั้ง “กองทุนสิทธิชัย เกษตรเกษม 50 ปี สอ.มก.” เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณแก่ ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม โดยนำเงินทุนสาธารณะประโยชน์ จำนวน 200,000 บาท
เป็นเงินประเดิมให้กองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
		 1) เพื่อสนับสนุนการให้การศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยแก่
บุคคลในขบวนการสหกรณ์
		 2) ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาทั่วๆ ไป แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์
		 3) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการกุศลและสาธารณะประโยชน์
10. การเปลี่ยนบริษัทประกันภัยผู้ค้ำประกัน
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2551 กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ทุกคนทีก่ เู้ งินสามัญ และใช้บคุ คลค้ำประกันต้องทำประกันภัยผูค้ ำ้ ประกัน โดยผูก้ เู้ ป็นผูช้ ำระค่าเบีย้ ประกันนัน้
เพื่อให้สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันลดลง		
คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 24/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 เห็นชอบ
ให้เปลีย่ นบริษทั ประกันภัยผูค้ ำ้ ประกัน จากบริษทั เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด เป็นบริษทั สยามซิตปี้ ระกันภัย
จำกัด เป็นผู้ดำเนินการทำประกันภัยผู้ค้ำประกันของ สอ.มก. ประจำปี 2553 เนื่องจากอัตราค่าเบี้ยประกัน
ถู ก ลง (0.4% ไม่ ร วมภาษี อ ากร) และกำหนดให้ ส มาชิ ก ที่ มี ห นี้ เ งิ น กู้ พิ เ ศษ และหนี้ เ งิ น กู้ ส ามั ญ ตั้ ง แต่
สองสัญญาขึ้นไป ทำประกันภัยผู้ค้ำประกันเต็มจำนวนเงินกู้สามัญ
11. ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้วยความตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสหกรณ์ คณะกรรมการ
ดำเนินการจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อม
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	
12. ปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาคาร สอ.มก. 36 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมทุนใน
การปรับปรุงระบบความปลอดภัยของอาคาร สอ.มก. 36 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันอัคคีภัย เพื่อเป็น
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การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของ สอ.มก. 36 ปี โดยจัดจ้าง บริษัท ฟิฟทีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นผูด้ ำเนินการโดยวิธพี เิ ศษในวงเงิน 14,450,000 บาท และบริษทั ร้อจคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผูค้ วบคุมงาน
วงเงิน 175,000 บาท โดย สอ.มก. สำรองจ่ายเงินไปก่อน และจะหักคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษบวก 1 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. การต่อสัญญาการใช้ประโยชน์อาคาร สอ.มก. 36 ปี กับ บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่
จำกัด (ฉบับที่ 4)
ตามบันทึกข้อตกลงให้ใช้ประโยชน์อาคาร สอ.มก. 36 ปี ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 สหกรณ์ได้ให้
คำมั่นต่อบริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ จำกัด ยินดีให้บริหารกิจการศูนย์เคยูโฮม เป็นเวลา 6 (หก) ปี
โดยจะทำสัญญาทุก 3 ปี
คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 26/2552 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 มีมติ
เห็นชอบให้ตอ่ อายุการใช้ประโยชน์อาคาร สอ.มก. 36 ปี ฉบับที่ 4 กับ บริษทั โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ จำกัด
มีผล 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์อาคารในอัตราเท่าเดิม 2 ปีแรก และเพิ่มขึ้นในปีที่ 3 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจาก
การปรับปรุงระบบความปลอดภัยของอาคารฯ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535
				
หน่วย : ล้านบาท
ปีที่
ค่าตอบแทน
ชั้น 1, 3-9
ชั้น 2
1
7
6.7
0.3
2
7
6.7
0.3
3
7.4
7.08
0.32
รวม
21.4
20.48
0.92
14. การจัดสัมมนา ปี 2552 จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
เรื่อง
วัน เดือน ปี
1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
27 มีนาคม 2552
		 ของสหกรณ์ กรณีการกำหนดคุณสมบัติ		
		 สมาชิกสมทบ
2 แนวทางการร่วมมือระหว่างสหกรณ์
16 พฤษภาคม 2552
		 ออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคง		
		 ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน
3 สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและแนวทาง 31 พฤษภาคม 2552
		 การบริหารสหกรณ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 		
4 การขยายอาณาจักรธุรกิจของขบวนการ
28 พฤศจิกายน 2552
		 สหกรณ์ออมทรัพย์ : ความเป็นไปได้และ		
		 แนวทางการพัฒนา

สถานที่
ห้องพุทธชาด
อาคาร สอ.มก. 36 ปี
ห้องนนทรี 1 ชั้น 4
อาคาร สอ.มก. 36 ปี
ห้องนนทรี 1 ชั้น 4
อาคาร สอ.มก. 36 ปี
ห้องคอนเวนชั่น
โรงแรมรามาการ์เด้น
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15. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สหกรณ์ได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างกว้างขวาง ได้แก่การสนับสนุน
การลงทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 1,483.39 ล้านบาท
ประกอบด้วย การจัดหาอาคารต่างๆ ครุภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังได้จัดงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ 1.1 ล้านบาท
16. โครงการสาธารณประโยชน์
		 16.1) เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานในโบสถ์ หน้าตัก 99 นิ้ว องค์จำลองพระพุทธชินราช
ณ วัดบ้านใหม่สามัคคี ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อเป็นอนุสรณ์ 50 ปี สอ.มก. เป็นเงิน
500,000 บาท
		 16.2) ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเงิน 100,000 บาท
จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท ดังนี้
ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี
สระแก้ว
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี
กาญจนบุรี
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง
สุรินทร์
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร
อุบลราชธานี
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง
อุตรดิตถ์
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3
น่าน
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ เชียงใหม่
8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี
ตาก
9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง
นครศรีธรรมราช
10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2
ยะลา
16.3) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดชุมชน โครงการนนทรีบานทีล่ พบุรี และ โครงการ
นนทรีบานที่กาญจนบุรี เป็นเงิน 50,000 บาท
		 16.4) สนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนคนบางเขน FM. 101.25 MHz เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อใช้
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มก. วิทยาเขต
บางเขนสู่ภาคประชาชนนอกพื้นที่
		 16.5) โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมชุมชนบางบัว เป็นเงิน 30,000 บาท โดยแจก
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนจำนวน 30 คน คนละ 1,000 บาท
17. การขายหน่วยลงทุน RMF และ LTF
สหกรณ์เป้นตัวแทนขายหน่วยลงทุน RMF และ LTF ของ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เพื่อบริการสมาชิกในการวางแผนลดหย่อนภาษีเงินได้ของสมาชิก โดยรายได้จาการขายจะกลับมาเป็นรายได้
ของสหกรณ์
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คณะกรรมการเงินกู้

1) อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืมปี 2552 สอ.มก. ให้กู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2552 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.4 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน
2) สหกรณ์ฯ ได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 เรื่องการ
ส่งชำระหนี้เงินกู้ และเรื่องเงินคงเหลือรับรายเดือน ดังนี้
1. เงินกู้สามัญ
		 สหกรณ์อาจให้ผู้กู้ส่งเงินชำระเงินกู้มากกว่า 100 งวดได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 1.1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไป ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 120 งวด โดยมีเงินได้
รายเดือนเหลือรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
			 1.2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 130 งวด โดยมีเงินได้
รายเดือนเหลือรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
			 1.3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 140 งวด โดยมีเงินได้
รายเดือนเหลือรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
			 1.4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 150 งวด โดยมีเงินได้
รายเดือนเหลือรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. เงินกู้พิเศษ
		 สหกรณ์อาจให้ผู้กู้ส่งเงินชำระเงินกู้มากกว่า 200 งวดได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 2.1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไป ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 220 งวด โดยมีเงินได้
รายเดือนเหลือรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
			 2.2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 240 งวด โดยมีเงินได้
รายเดือนเหลือรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
			 2.3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 260 งวด โดยมีเงินได้
รายเดือนเหลือรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
			 2.4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 300 งวด โดยมีเงินได้
รายเดือนเหลือรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
		 ทั้งนี้การชำระหนี้ต้องเสร็จสิ้นภายในกำหนดตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2551
		 3. การค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้
		 สมาชิกที่กู้เงินทุกประเภทที่มีเงื่อนไขต้องใช้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน สามารถขอใช้สมาชิกเพียง
1 คน เป็นผู้ค้ำประกันได้ถ้าการกู้นั้นมีการทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน
3) สหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกทั้งสิ้น ดังนี้
		 เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 5,089 สัญญา 46,235,250.00 บาท
		 เงินกู้สามัญ จำนวน 2,775 สัญญา 1,015,970,200.00 บาท
		 เงินกู้พิเศษ จำนวน 684 สัญญา 764,062,500.00 บาท
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4) รายงานเงินกู้ประเภทต่างๆ ประจำปี 2552 มีดังนี้
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
สัญญา
บาท
สัญญา
บาท
สัญญา
บาท
284
2,724,600.00 136
48,192,300.00
53
56,498,000.00
411
3,371,300.00 168
50,748,400.00
39
45,321,000.00
301
3,144,900.00 260
96,464,800.00
68
75,676,850.00
574
4,815,400.00 265
99,686,900.00
55
48,269,500.00
367
3,448,050.00 251
92,886,600.00
62
83,774,000.00
328
3,215,500.00 275
96,389,900.00
67
74,321,400.00
548
4,817,400.00 207
77,054,900.00
48
52,701,850.00
259
2,386,700.00 212
74,682,800.00
60
71,186,600.00
447
3,859,300.00 226
84,183,500.00
65
73,465,200.00
554
4,989,100.00 236
92,440,800.00
50
64,337,600.00
344
3,226,700.00 275 101,965,000.00
61
63,812,500.00
672
6,236,300.00 264 101,274,300.00
56
54,698,000.00
5,089
46,235,250.00 2,775 1,015,970,200.00 684 764,062,500.00

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

การดำเนินการของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 49 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ให้การศึกษา อบรมสมาชิก และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงอุดมการณ์ หลักการและวิธี
การการบริหารงานของสหกรณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดปี พอสรุปได้ดังนี้
1. จัดทำข่าว สอ.มก. รายเดือน 12 ฉบับ จัดส่งให้สมาชิกเป็นรายบุคคลทุกเดือน และส่งไป
เผยแพร่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
2. อบรมผูป้ ระสานงานหน่วยงานต่างจังหวัด (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดสกลนคร วิทยาเขต
ศรีราชา สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยประมงศรีราชา สถานีวิจัยทับกวาง สถานีวิจัยปากช่อง และศูนย์วิจัย
ข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ) วันที่ 20 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
3. โครงการประชุมสัมมนากรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 
		 ครั้งที่ 1 เรื่อง “เป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานของ สอ.มก. ปี 2552”
		 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
		 ครั้งที่ 2 เรื่อง จัดทำแผนงานและจัดทำงบประมาณ สอ.มก. ปี 2553
		 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องนนทรี 3 ชั้น 4 เคยู โฮม
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4. โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก
		 4.1 เรื่อง “สอ.มก. กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
			 ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 เมษายน 2552
			 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา 94 คน
			 ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2552
			 ณ โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ทและสปา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา 104 คน
		 4.2 ครั้งที่ 3 หลักสูตรหัวหน้างาน เรื่อง “การใช้ระบบสหกรณ์สร้างบำนาญสมาชิกของ
สอ.มก. : เพ้อฝันหรือเป็นไปได้” วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2552
			 โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา 73 คน
5. โครงการสุขภาพกาย – สุขภาพจิต จำนวน 3 ครั้ง
		 5.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2552 วิทยาเขตบางเขน บรรยายและฝึกปฏิบัติ
			 “การฝึกพลังลมปราณพิชิตโรค” โดย อาจารย์ศุภกิจ นิมมานนรเทพ
			 และ “ยางยืดสุขภาพ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์
			 คณะศึกษาศาสตร์ มก. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 73 คน
		 5.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2552 ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
			 วิทยาเขตกำแพงแสน บรรยายและฝึกปฏิบัติ “โยคะเพื่อสุขภาพ”
			 โดย ครูนันทวัน เทียนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
			 และ “ฤษีดัดตนแบบประยุกต์” โดย อาจารย์พิสิษฐ์ เบญจมงคลวารี มูลนิธิหมอชาวบ้าน
			 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 68 คน
		 5.3 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2552 วิทยาเขตบางเขน บรรยายและฝึกปฏิบัติ
			 “โยคะเพื่อสุขภาพ” โดย ครูนันทวัน เทียนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
			 และ “ฤษีดัดตนแบบประยุกต์” โดย อาจารย์พิสิษฐ์ เบญจมงคลวารี มูลนิธิหมอชาวบ้าน
			 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 65 คน
6. มอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) เงินได้รายเดือน
ไม่เกิน 15,260.- บาท ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี มีสมาชิกยื่นขอรับทุน
จำนวน 531 ราย เป็นเงิน 963,200.- บาท รายละเอียดการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าว มีดังนี้
จำนวนบุตร (คน)
ทุนละ (บาท) 
จำนวน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)
1
1,400
325
455,000
2
2,400
183
439,200
3
3,000
23
69,000
7. จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ประจำปี 2552 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน บุตรสมาชิกที่มีการเรียนดีตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับปริญญาตรี มีสมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร จำนวน 723 ราย เป็นเงิน 1,520,200.- บาท
เกณฑ์การพิจารณาและเงินทุน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จะพิจารณา
ให้ทุนในแต่ละระดับชั้น แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้
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		 1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5) ทุนละ 1,700.- บาท
		 2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.3) ทุนละ 1,900.- บาท
		 3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.2) ทุนละ 2,200.- บาท
		 4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.2) ทุนละ 2,200.- บาท
		 5) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3) ทุนละ 2,500.- บาท
		 6) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3) ทุนละ 2,700.- บาท
		 7) ระดับอุดมศึกษา(จบปริญญาตรี)
ได้รับเกียรตินิยมตลอดหลักสูตรการศึกษา
					
รางวัลละ 3,000.-บาท
8. ทุนการศึกษาสำหรับสมาชิก ทุนจัดสรร 500,000.-บาท มีสมาชิกยืน่ เรือ่ งขอรับทุนฯ จำนวน 49 ราย
เป็นเงิน 318,570.-บาท
9. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม มีสมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ
จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 413,000.-บาท
10. โครงการสัมมนาสมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการ เรือ่ ง “กลยุทธ์สคู่ วามสุขโดยการสัง่ จิตใต้สำนึก”
วิทยากร อ.มธุรส ศรีสุเมธากุล และ อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2552
ณ โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมานรีสอร์ทและสปา จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 104 คน เป็นเงิน
372,219.-บาท
11. โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก (ส่วนกลาง) เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบความเป็นไป ความ
เคลื่อนไหว นโยบายการพัฒนาของสหกรณ์ พร้อมทั้งตอบปัญหา ชี้แจงข้อสงสัย อันเป็นข้อมูลที่เป็นภาพลบ
ของสหกรณ์ รวมถึงรับทราบและสนองนโยบายความต้องการของสมาชิก ดังนี้
		 11.1 ครั้งที่ 1 เรื่อง “การบริหารเงินของ สอ.มก.” วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 วิทยากร
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงิน
		 11.2 ครั้งที่ 2 เรื่อง “การขอและการให้สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ : แง่มุมทางกฎหมาย”
วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 วิทยากร ทนายพิภพ เหล่าพัดจัน ที่ปรึกษากฎหมาย
		 11.3 ครั้งที่ 3 เรื่อง “การตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ : นิยามและทิศทางตลาด” วันที่ 4
สิงหาคม 2552 วิทยากร ดร.สันติ กีระนันท์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี
จำกัด (มหาชน)
		 11.4 ครั้งที่ 4 เรื่อง “แนวคิดในการพัฒนาสวัสดิการ สอ.มก.” วันที่ 18 สิงหาคม 2552
วิทยากร ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ รองประธานกรรมการคนที่ 3
		 11.5 ครัง้ ที่ 5 เรือ่ ง “การบริหารเพือ่ ให้บรรลุภารกิจเป้าหมายของ สอ.มก.” วันที่ 25 สิงหาคม
2552 วิทยากร ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม รองประธานกรรมการคนที่ 1
12. จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ที่ได้รับการขยายเวลาราชการ
และผู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด บรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวสู่สุขภาพดีในวัยสูงอายุ วิทยากร
แพทย์หญิงสิรินธร ฉันทรศิริกาญจน อายุรแพทย์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4
เคยูโฮม อาคาร สอ.มก. 36 ปี ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 114 ราย ผู้ที่ได้รับการขยายเวลาราชการ
จำนวน 10 คน และผู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 22 คน พร้อมทั้งรับเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และเงินขวัญถุง รวมเป็นเงิน 6,873,322.-บาท
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13. โครงการอบรม “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์” รุ่นที่ 5 วันที่ 19-20 กันยายน
2552 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 34 คน
14. โครงการพบปะสมาชิกหน่วยงานต่างจังหวัด
		 14.1 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 3 - 5 กันยายน 2552
		 14.2 สถานีวิจัยทับกวาง, ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 10 กันยายน 2552
		 14.3 สถานีวิจัยดอยปุย และสถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่ วันที่ 24 - 26 กันยายน 2552
		 14.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร, สถานีวิทยุ มก.
ขอนแก่น วันที่ 1-3 ตุลาคม 2552
		 14.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8 ตุลาคม 2552
		 14.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสถานีวิจัยประมงศรีราชา
			 วันที่ 16 ตุลาคม 2552
15. ปฐมนิเทศสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้ทราบในบทบาท หน้าที่ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
การทำธุรกรรมและวิธีการปฏิบัติ รวมถึงได้รับทราบถึงสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับ และเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ในการขอรับสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2552 จะต้องผ่านการปฐมนิเทศ
จึงจะได้รับสิทธิสวัสดิการในปีถัดไป ในปี 2552 ได้จัดปฐมนิเทศ รวม 5 ครั้ง ดังนี้
		 - วันที่ 3 เมษายน 2552 ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี วิทยาเขต
บางเขน มีผู้เข้าปฐมนิเทศ 115 คน
		 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยูโฮม ผู้เข้าปฐมนิเทศ 104 คน
		 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ห้องเฟื่องฟ้า วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มีผู้เข้า
ปฐมนิเทศ 45 คน
		 - วันที่ 22 สิงหาคม 2552 ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี มีผู้เข้า
ปฐมนิเทศ 86 คน
		 - วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มีผู้เข้าปฐมนิเทศ 110 คน
16. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 23 ราย เป็นเงิน 42,300.- บาท
		 16.1 ประสบวาตภัย จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 4,800.- บาท
		 16.2 ประสบอุทกภัย จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 37,500.- บาท
17. จัดทำปฏิทินปีใหม่เพื่อแจกให้กับสมาชิก หัวหน้าภาควิชา คณะ สำนัก และสหกรณ์ลูกค้า
จำนวน 9,000 ฉบับ
18. จัดทำหนังสือที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 500 เล่ม แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ภายใน มก. และภายนอก
19. จัดทำหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2552 จำนวน 3,300 เล่ม และรายงานผู้ตรวจสอบ
กิจการ จำนวน 2,000 เล่ม
20. จัดทำการ์ดวันเกิดสวัสดิการของสมาชิก จำนวน 7,070 ใบ
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21. เสนอคณะกรรมการดำเนินการปรับขั้นวิ่งสวัสดิการวันเกิด และยืดอายุหุ้นจากสูงสุด 30 ปี
เป็น 35 ปี ทำให้มีการจ่ายเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเงินเพื่อการครองชีพเพิ่มเติมให้กับสมาชิกที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด (ปี 2552 - 2554) ปีแรกโอนเข้าบัญชีสหกรณ์เดือนตุลาคม
2552 ปีต่อๆ ไปโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมสวัสดิการวันเกิด)
22. จัดทำคู่มือสมาชิก จำนวน 8,000 เล่ม
23. การประกวดบทความ เรื่อง การใช้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก และ ประกวดกลอนวันเกิด ปี 2553
คณะกรรมการพิจารณาการประกวดบทความ
		 1. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
ประธานกรรมการ
		 2. ศ.พิเศษอาบ
นคะจัด
กรรมการ
		 3. ผศ.นาม
ศิริเสถียร
กรรมการ
		 4. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
กรรมการ
		 5. รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
กรรมการ
		 6. น.ส.สดใส
ศรีเจริญสุข
กรรมการและเลขานุการ		
คณะกรรมการพิจารณาการประกวดกลอนวันเกิด ปี 2553
		 1. รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ประธานกรรมการ
		 2. ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน
กรรมการ
		 3. ดร.สุรสิทธิ์
ไทยรัตน์
กรรมการ
		 4. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
กรรมการ
		 5. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
กรรมการ
		 6. นางจารนัย
ผาระนัด
กรรมการและเลขานุการ
		 บทความที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
		 รางวัลที่ 2 หุ้น สอ.มก. จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000.-บาท
			 1) นางทัดชา ตุ้นสกุล
สมาชิกเลขที่ 7037 สังกัดสำนักหอสมุด
		 รางวัลที่ 3 หุ้น สอ.มก. จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000.-บาท
			 1) รศ.สุบงกช จามีกร
สมาชิกเลขที่ 1905 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
			 2) นางภารดี กล่อมดี
สมาชิกเลขที่ 10109 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ กพส.
		 รางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 1,000.-บาท
			 1) รศ.ชาญ บุญญสิริกูล
สมาชิกเลขที่ 7264 สังกัดคณะวนศาสตร์
			 2) นายวิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ สมาชิกเลขที่ 7228 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กพส.
			 3) นายพนม เกิดแสง
สมาชิกเลขที่ 7483 สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
บทกลอนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
ผูท้ ไี่ ด้สง่ บทกลอนได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้มากทีส่ ดุ ได้รบั รางวัลหุน้ สอ.มก. จำนวน 1 รางวัลๆ
ละ 3,000.-บาท
			 1) นางวนิดา เลาหสุรโยธิน สมาชิกเลขที่ 7867 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
		 รางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 1,000.-บาท
			 1) รศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม สมาชิกเลขที่ 2497 สังกัดคณะวนศาสตร์
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			 2) นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน สมาชิกเลขที่ 10481 สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนา		
					
ผลิตภัณฑ์อาหาร	
			 3) รศ.รัชนีกร เศรษโฐ
สมาชิกเลขที่ 1624 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
24. ปรับปรุงระยะเวลาในการขอรับสวัสดิการจากไม่เกิน 120 วันเป็นไม่เกิน 1 ปี หลังจากเกิดสิทธ์
และระยะเวลาในการรับสวัสดิการครองชีพให้รับในวันเกิดในปีถัดไปซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553
เป็นต้นไป 			

คณะกรรมการบริหารการเงิน

ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นกับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2551
ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี 2552 แม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์
ออมทรัพย์จะเป็นผู้มีเงินได้ประจำ และเผชิญความเสี่ยงจากการว่างงานน้อยกว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
หรือบริการ แต่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวสมาชิกอาจมีความต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่ลดลง
คณะกรรมการบริหารการเงินได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำเนินนโยบายบริหารการเงินด้วยความรอบคอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกทั้งผู้ฝากเงินและผู้กู้ โดยให้ความสำคัญ
กับการปรับตัวให้สามารถแข่งขันและรักษาระดับการเติบโตของ สอ.มก. อีกทั้งเพื่อสามารถให้ผลตอบแทน
แก่ผู้ฝากเงิน และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราที่เป็นธรรม
ในรอบปี 2552 สอ.มก. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จำนวน 3 ครั้ง และปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินให้สมาชิกกู้ยืม 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้กู้ได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันผู้ฝากก็ได้รับประโยชน์สูงสุด
เท่าที่ สอ.มก. จะทำให้ได้ สำหรับรายละเอียดการบริหารเงินของ สอ.มก. มีดังนี้
(1) การบริหารอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินให้กู้แก่สมาชิก 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
รับดอกเบี้ยรายเดือน
เงื่อนไข
(1) วงเงินฝากตั้งแต่ 500,000.- บาทขึ้นไป
ฝากไม่ถึง 3 เดือน
ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน
ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน
เงินฝากประจำ 24 เดือน (ไม่เสียภาษี)
เงินให้สมาชิกกู้ยืม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1 ม.ค. 52 13 มี.ค. 52 9 เม.ย. 52 1 พ.ค. 52 26 พ.ค. 52
1.75
1.75
1.50
1.50
1.50
3.00
3.00
2.65
2.65
2.50
3.25
3.00
3.00
3.00
2.75
1.75
3.00

1.75
3.00

1.50
2.65

1.50
2.65

1.50
2.50
ยกเลิก

3.75
1.75
3.00
4.25
5.50

3.25
1.75
3.00
4.25
5.50

3.00
1.50
2.65
4.00
5.50

3.00
1.50
2.65
4.00
5.40

4.00
5.40
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(2) การบริหารการลงทุน สอ.มก. ได้นำเงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มั่นคง เช่น
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน หรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยคำนึ ง ถึ ง สั ด ส่ ว น ระยะเวลาการลงทุ น และ
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม รายละเอียดเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทหลักทรัพย์
1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2. ใบรับฝากเงิน
3. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
4. พันธบัตรรัฐบาล
5. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
6. หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ
7. หุ้นกู้ธนาคาร
8. หุ้นกู้เอกชน
9. หุ้นสามัญบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
10. หุ้น ชสอ. และ บจ.สหประกันชีวิต
11. กองทุนวายุภักษ์
12. กองทุนส่วนบุคคล
รวมทั้งสิ้น

ราคาตามบัญชี
112.04
4.06
1,102.10
437.48
552.22
2,321.83
961.79
3,397.51
79.40
400.20
100.50
627.50
10,096.63

/ (ขาดทุน)
ราคาตลาด 
 กำไร
่ยังไม่เกิดขึ้น
ณ 31 ธ.ค. 52 ทีจากเงิ
นลงทุน
112.70
0.66
4.06
1,133.83
31.73
473.19
35.71
581.04
28.82
2,344.61
22.78
960.08
(1.71)
3,451.07
53.56
70.35
(9.05)
400.20
106.58
6.08
627.50
10,265.21
165.58

(3) กองทุนส่วนบุคคล ในปี 2552 สอ.มก. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็น
ผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลทั้งสิ้นจำนวน 2 กองทุน ทั้งนี้ได้กำหนดเงื่อนไขในการลงทุนว่าต้องรักษาเงินต้น
ไว้ ใ ห้ ค รบ ไม่ ข าดทุ น สร้ า งผลตอบแทนพอสมควรและสามารถรั บ รู้ ร ายได้ เ พื่ อ จั ด สรรกำไร ในการนี้
คณะกรรมการบริหารการเงินได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่บริหารกองทุนส่วนบุคคลให้ สอ.มก. ดังนี้
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ผู้จัดการกองทุน

วงเงิน
(ล้านบาท)

ค่าธรรมเนียมจัดการ
และผู้รับฝากทรัพย์สิน
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(ร้อยละ ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ)

1. บลจ.เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

400.00

คงที่ 0.32

2. บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

227.50 Performance Link 0.75

รวม

นโยบายการลงทุน
ในหุ้นสามัญตาม
พ.ร.บ. สหกรณ์
ไม่เกินร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่
31 ธ.ค. 52

40.00

412.65

70.00

187.21

672.50

599.86

หมายเหตุ : ฐานะของกองทุนและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4
(4) การให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ยืมเงิน สอ.มก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กู้แก่สหกรณ์อื่นๆ
โดยพิจารณาจัดสรรให้ตามคุณภาพการบริหารงาน และความจำเป็นทางด้านการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความเอื้ออาทรต่อขบวนการสหกรณ์ โดยมีหลักการ ดังนี้
		 ก) วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท
		 ข) อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน
		 ค) ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 50 งวดเดือน
		 ง) หลักประกัน คณะกรรมการดำเนินการทั้งชุดค้ำประกัน
ทั้งนี้ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
วันที่บังคับใช้
1 มกราคม 2552

ระยะสั้น
ระยะปานกลาง
ระยะยาว
(ไม่เกิน 12 เดือน) (ไม่เกิน 36 เดือน) (ไม่เกิน 50 เดือน)
4.40
5.30

1 พฤษภาคม 2552

-

-

5.20

1 มิถุนายน 2552

3.65

4.65

5.10

6 สิงหาคม 2552

3.50

4.65

4.90
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(5) การบริหารสภาพคล่อง สอ.มก. ได้ดำรงสภาพคล่องร้อยละ 10 ของเงินฝาก ดังนี้
ประเภทสภาพคล่อง
1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
1.1 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มก.
1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มก.
1.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ย่อย มก.
2. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น 4 ธนาคาร
2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2.2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2.4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2.5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. วงเงินกู้ยืมเครือข่ายสหกรณ์ 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ที่สูงกว่าบวก 0.50 บาท
3.1 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
3.2 สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
3.3 สอ.กรมป่าไม้ จำกัด
3.4 สอ.กรมประมง จำกัด
3.5 สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด
3.6 สอ.กรมวิชาการเกษตร จำกัด
3.7 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี

วงเงิน 
(ล้านบาท)

หลักประกัน 
(ล้านบาท)

45.00
20.00
20.00
5.00
2,950.00
650.00
1,400.00
100.00
300.00
500.00
250.00

พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล 20 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 22 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 5.5 ล้านบาท
หุ้นกู้เอกชน
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้เอกชน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้เอกชน

50.00
50.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
3,245.00

เดิมคณะกรรมการชุดนี้มีชื่อเรียกว่า คณะกรรรมการพัฒนาและแผน อย่างไรก็ตาม เพื่อขยาย
ขอบเขตในการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาและแผนออกไปให้ครอบคลุมงานหลัก 2 ด้าน คือ พัฒนา
บุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยี จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการชุดนี้เป็น คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมีผลการดำเนินงานดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากร
		 ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรบ สัมมนา หลักสูตรต่างๆ มีดังนี้
		 1.1 หลักสูตร “สุดยอดกลเม็ด” การใช้โปรแกรม Microsoft office 2003
			 ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2552 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
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		 1.2 หลั ก สู ต ร “การจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ และ Balanced Score Card (BSC) & Key
Performance Indicators (KPls) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2552 จัดโดยชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
		 1.3 เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีสหกรณ์และคำพิพากษา
กับแนวปฏิบัติ กรณี กรมบังคับคดีอายัดเงินปันผล เฉลี่ยคืน และค่าหุ้น” ระหว่างวันที่
16-19 ธันวาคม 2552 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
		 1.4 ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน
2. โครงการสำรวจ และพัฒนาสินทรัพย์ของสหกรณ์ 
		 2.1 โครงการสวนเกษตรจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนภายในโครงการสวนเกษตร
จังหวัดระยอง ความยาวถนน 530 เมตร
		 2.2 โครงการทีด่ นิ คลอง 15 ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพของพืน้ ทีใ่ นโครงการ พบว่าสภาพทีด่ นิ
และถนนยังอยู่ในสภาพดี
		 2.3 โครงการบ้านสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพพื้นที่
โครงการบ้านสามเมือง พบว่าสภาพถนนยังใช้งานได้ การเดินทางไปมาสะดวก
		 2.4 โครงการบ้านสวนอ้อมดอย จังหวัดลำพูน ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพทีด่ นิ ซึง่ สภาพพืน้ ที่
โดยทั่วไปยังคงเหมือนเดิม มีศูนย์ราชการของจังหวัดตั้งอยู่ใกล้ๆ น่าจะทำให้ที่ดินมีมูลค่า
สูงขึ้นกว่าเดิมมาก
3. การพัฒนาเทคโนโลยี
		 3.1 ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวผ่านทางโทรศัพท์ (KU - Coop Phone)	
		 3.2 เปิดบริการให้สมาชิกกู้เงินประเภทฉุกเฉินผ่านระบบโทรศัพท์ได้
		 3.3 ปรับ-เปลี่ยนสมุดคู่ฝากจากแบบเดิมเป็นแบบใหม่ที่มีแถบแม่เหล็ก อย่างต่อเนื่อง
		 3.4 จัดซื้อเครื่องตรวจนับธนบัตร สำหรับใช้งานที่วิทยาเขตกำแพงแสน
		 3.5 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละชุด
		 3.6 จัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝากรุ่นใหม่ แบบมีเครื่องเขียนแถบแม่เหล็กในตัว
		 3.7 พัฒนาโปรแกรมคำร้องขอโอนเงินปันผล-เฉลีย่ คืน ตามความต้องการของสมาชิกผ่านเว็บไซต์
		 3.8 ทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบอื่น เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในปี 2553 ดังนี้
			 3.8.1 เทคโนโลยีผ่านระบบ INTERNET (เสียง ภาพ) เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์พกพา
(Mobile Device) เช่น Notebook Netbook และโทรศัพท์มือถือ ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายและมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้
สมาชิกสามารถสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ได้ โ ดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งมาติ ด ต่ อ สอบถามที่
สหกรณ์
			 3.8.2 พั ฒ นาโปรแกรมสำหรั บ พิ ม พ์ ส มุ ด คู่ ฝ าก โดยลงทุ น เพิ่ ม เครื่ อ งปรั บ สมุ ด ตาม
หน่วยงานต่างจังหวัด เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ตามหน่วยงานต่างจังหวัดสามารถปรับ
สมุดคู่ฝากที่มีแถบแม่เหล็กได้โดยผ่านระบบนนทรีเน็ท โดยระยะแรกจะทดลองใช้ที่
วิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ก่อน
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คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปีมีดังนี้
1. โครงการไหว้พระปฏิบัติธรรม มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 175 คน โดยจัดทั้งหมด 2 ครั้ง
		 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552
		 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จ.นครราชสีมา มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 64 คน
		 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552
		 ณ สำนักปฏิบตั แิ สงธรรมส่องชีวติ สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 111 คน
2. โครงการปลูกป่า - ปลูกธรรมะ
		 โครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ มีโอกาสร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย และเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนา โดยจัดให้มีการเข้าร่วม
กิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 ณ วัดสันติพุทธาราม จ.ราชบุรี
3. โครงการทำบุญไหว้พระ 9 วัด ภายใน 1 วัน
โครงการฯ นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ขส.มก. และบริษทั เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด กับ สอ.มก.
และมีสมาชิกให้ความสนใจจำนวนมาก มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 318 คน โดยจัดทั้งหมด 4 ครั้ง
4. โครงการปันรักสู่น้อง
		 โครงการฯ นี้ เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบให้กองกิจการนิสิตดำเนินการ
สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยนำอาหาร และผลิตภัณฑ์ของ มก. ไปมอบให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552
5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและศึกษาดูงาน
โครงการฯ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการสืบสานวัฒนธรรม อนุรกั ษ์ประเพณีอนั ดีงามของท้องถิน่
และสมาชิกได้ร่วมงานทำบุญเข้าพรรษา งานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
จ.สระบุรี และให้สมาชิกได้ศกึ ษาดูงานการเลีย้ งโคนม ทีอ่ งค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2552 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 73 คน
6. โครงการอบรมให้ความรู้กับสมาชิก
		 จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การเลี้ยงไส้เดือน” โดย รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง เพื่อส่งเสริมให้
สมาชิกได้มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ จัดจำนวน 2 ครั้ง มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น102 คน
ครัง้ ที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชัน้ 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
		 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552 ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
7. โครงการบรรยายให้ความรู้กับสมาชิก
		 จัดบรรยายให้ความรู้กับสมาชิก เรื่อง “สมาชิกสหกรณ์พ้นวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการดำ รงชีวิตเพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร สอ.มก. 36 ปี มีสมาชิก
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 39 คน

กิจกรรมระหว่างปี

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการได้สง่ บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม-ประชุมสัมมนา
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2552 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นายชาญชัย ไล้เลิศ
นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
นางพรพรรณ ผลวงษ์
วัน เดือน ปี

6-8 มีนาคม 2552

นางจารนัย ผาระนัด
นางเกศินี เทียมเมือง
13-18 มีนาคม 2552 ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
นายนพดล ระโยธี
นายวิเชียร สลากรธนวัฒน์
30 มีนาคม ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
5 เมษายน 2552
4 - 5 เมษายน 2552 ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นายชาญชัย ไล้เลิศ
นายวิเชียร ไล้เลิศ
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
18 - 19 เมษายน 2552 นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
นายชาญชัย ไล้เลิศ
24 เมษายน 2552 ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
รศ.บพิธ จารุพันธุ์
น.ส.เสาวภา ศิริภาณุพงษ์
21 - 23 พฤษภาคม 2552 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นายชาญชัย ไล้เลิศ
นายวิเชียร ไล้เลิศ
23 - 24 พฤษภาคม 2552 ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
นายชาญชัย ไล้เลิศ
นายวิเชียร ไล้เลิศ

หัวข้อเรื่อง
ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์
ระหว่างประเทศ

สถานที่
สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

การพัฒนากระบวนการสหกรณ์อย่าง จ.สตูล
บูรณาการ
ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์
สาธารณรัฐ
ระหว่างประเทศ
ประชาชนจีน
(เมืองเซี่ยงไฮ้)
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 5
สัมมนาทางวิชาการ
การประเมินหลักทรัพย์สหกรณ์กับ
การพิจารณาคดีผู้บริโภค และ
พ.ร.บ. ล้มละลาย
แนวทางการบริหารสหกรณ์
ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ

กรุงเทพฯ
จ.สงขลา

จ.นครราชสีมา

แนวทางบริหารจัดการและการติดตาม
หนี้ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

จ.นนทบุรี

สหกรณ์จะบริหารการเงินอย่างไรใน
วิกฤตเศรษฐกิจโลก

จ.สงขลา

การจั ด สวั ส ดิ ก ารสำหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
กรรมการ สมาชิก และสังคม
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม-ประชุมสัมมนา
23 - 24 พฤษภาคม 2552 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
วัน เดือน ปี

27 - 29 พฤษภาคม 2552
30 - 31 พฤษภาคม 2552

5 - 7 มิถุนายน 2552
6 - 7 มิถุนายน 2552

28 มิถุนายน 2552
13 - 15 กรกฎาคม 2552
17 กรกฎาคม 2552
18- 19 กรกฎาคม 2552
22-24 กรกฎาคม 2552
27-29 กรกฎาคม 2552
12 สิงหาคม 2552
24 - 28 สิงหาคม 2552
3 - 4 กันยายน 2552

108

หัวข้อเรื่อง

โครงการสัมมนาทางวิชาการ
การประเมินหลักทรัพย์
สหกรณ์กับการพิจารณาคดีผู้บริโภค
และ พ.ร.บ. ล้มละลาย
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
สหกรณ์จะบริหารการเงินอย่างไร
ในวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
การบริหารจัดการสหกรณ์ แบบมีสว่ นร่วม
กับการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม
ในระบบเศรษฐกิจแบบสหกรณ์
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
ภาวะเศรษฐกิจโลกกับการบริหารเงิน
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา โครงการสัมมนาทางวิชาการ
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
อุดมการณ์นักสหกรณ์
นางพรรณวิภา เอือ้ สุนทรวัฒนา วางแผนการเงินอย่างไรเพื่อรับมือ
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
กับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
สหกรณ์ที่ถ่ายโอนสู่ภาคเอกชน
นางปิยธิดา แย้มเกษร
การจัดทำงบประมาณ
นางปิยธิดา แย้มเกษร
งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
ขั้นสูง รุ่นที่ 2
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
การทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพ
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
น.ส.พรชนัน สมบูรณ์สวัสดิ์ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
นางเพียงพร สนธิสุทธิ์
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน และ
คนสหกรณ์
นางวนิดา อภิสุนทรางกูร
ผู้บริหารสหกรณ์แห่งศตวรรษใหม่ รุ่นที่ 2
น.ส.สดใส ศรีเจริญสุข
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์สหกรณ์

สถานที่
จ.เชียงใหม่

จ.อุดรธานี
จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ร้อยเอ็ด
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
จ.นครนายก
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
จ.สมุทรสงคราม
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม-ประชุมสัมมนา
12-13 กันยายน 2552 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
วัน เดือน ปี

23 - 27 กันยายน 2552 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
26 - 27 กันยายน 2552 น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
กันยายน - ธันวาคม นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
2552
5 ตุลาคม 2552

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา

17 ตุลาคม 2552

นางพรพรรณ ผลวงษ์
นางปิยธิดา แย้มเกษร
นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์

30 ตุลาคม 2552

11 - 13 ธันวาคม 2552 นางปิยธิดา แย้มเกษร
16 - 19 ธันวาคม 2552 ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
นายชาญชัย ไล้เลิศ
นายวิเชียร ไล้เลิศ
นายนพดล ระโยธี
นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
นางอรพรรณ โสภณธนะสิริ

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

ทิศทางเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่อ กรุงเทพฯ
ระบบเศรษฐกิจไทย และแนวทางการ
บริหารสหกรณ์
กลยุทธ์การมีชัยชนะเหนือผลกระทบ กรุงเทพฯ
ของภาวะวิกฤตการเงินโลก
กิจกรรมทางวิชาการและประชุมใหญ่ จ.เชียงราย
สามัญประจำปี
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง
รุ่นที่ 4

กรุงเทพฯ
ไต้หวัน

ภาวะเศรษฐกิ จ ตลาดเงิ น และ
แนวโน้ ม ทิ ศ ทางอั ต ราดอกเบี้ ย ในปี
2553
การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
บ่ ง ชี้ อ นาคตเศรษฐกิ จ ทางการเงิ น
สหกรณ์ไทย
การบริหารสหกรณ์ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ
ผันผวน
กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีสหกรณ์
และคำพิพากษา กับแนวทางการปฏิบตั ิ
กรณี กรมบังคับคดีอายัดเงินปันผล
เฉลี่ยคืนและค่าหุ้น

จ.นนทบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
จ.เชียงใหม่
จ.มุกดาหาร
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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ศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมกิจการ

ปี 2552 สหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ งๆ และหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ เข้าเยีย่ มชม
ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก การให้สินเชื่อ และเทคโนโลยีต่างๆ
ดังนี้
วันเดือนปี
16 มีนาคม 2552
25 มีนาคม 2552
8 เมษายน 2552
23 เมษายน 2552
30 เมษายน 2552
6 พฤษภาคม 2552
21 พฤษภาคม 2552
26 พฤษภาคม 2552
28 พฤษภาคม 2552
12 มิถุนายน 2552
19 มิถุนายน 2552
16 กรกฎาคม 2552
6 ตุลาคม 2552
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รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
- การดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในองค์กร จำนวน 100 คน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC)
- เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน จำนวน 17 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด
- การบริหารกิจการสหกรณ์ จำนวน 40 ท่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
- เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป จำนวน 15 คน
นิสิตภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การลงทุนร่วมกับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
- ศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จำกัด
- ด้านเงินลงทุนและการให้เงินกู้แก่สมาชิก จำนวน 12 คน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (สหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน)
- ศึกษาดูงาน จำนวน 90 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
- เยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน จำนวน 6 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
- การบริหารความเสี่ยงและการประกันหนี้ จำนวน 18 คน
คณะผู้ได้รับทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ
- Community-Based Micro-Finance จำนวน 20 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด
- การพัฒนาระบบสหกรณ์และวิธีการสหกรณ์ จำนวน 9 คน
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

รายงานความก้าวหน้าของโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้สนับสนุนร่วมทุนในโครงการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีหลายโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการส่งคืนเงิน
ลงทุนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งพอสรุปรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้ดังนี้
มติที่ประชุม

โครงการ

โครงการก่อสร้างที่ได้ชำระคืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 6 โครงการ
25 ม.ค. 44 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 1
27 ม.ค. 47 โครงการก่อสร้างอาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
27 ม.ค. 47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน 1
27 ม.ค. 47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บางเขน
27 ม.ค. 48 โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
27 ม.ค. 48 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 2
รวม
โครงการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4 โครงการ 
21 ก.ย. 47 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต ระยะที่ 3
27 ม.ค. 48 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต ระยะที่ 4
26 ม.ค. 51 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน 2
29 มิ.ย. 50 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร กพส.
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 โครงการ
29 มิ.ย. 50 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ซอย 45
29 มิ.ย. 50 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต กพส.
26 ม.ค. 51 โครงการก่อสร้างอาคารบุคลากร ซอย 45
26 ม.ค. 51 โครงการก่อสร้างอาคารบุคลากร สกลนคร
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นิสิต 2 ซ. 45
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นิสิต สกลนคร
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
13 ส.ค. 52 โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบตั กิ ารวิจยั คณะอุตสาหกรรมเกษตร
13 ส.ค. 52 โครงการก่อสร่างอาคารสารสนเทศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
13 ส.ค. 52 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คณะศึกษาศาสตร์ กพส.

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

เงินกู้
โครงการ
คงเหลือ

170.00
50.00
63.71
59.86
74.00
150.00
567.57

163.59
52.86
62.83
45.45
72.30
143.52
540.55

163.59
52.86
62.83
45.45
72.30
143.52
540.55

163.59
52.86
62.83
45.45
72.30
143.52
540.55

30.51
0.09
7.89
4.83
2.93
5.68
51.93

194.10
52.95
70.72
50.28
75.23
149.20
592.48

-

125.90
250.00
80.32
33.02

118.37
238.74
80.32
32.17

118.37
238.74
80.32
32.17

90.01
-

12.81
13.00
-

102.82
13.00
-

28.36
238.74
80.32
32.17

120.00
130.59
197.40
84.10
121.13
86.45
117.42
50.00
79.44
3.50

111.36
109.04
159.20
84.10
99.50
50.61
94.38
50.00
79.40
3.50

94.15
39.09
65.08
22.67
0.75
0.41
(0.91)
12.50
(0.36)
2.12

-

-

-

94.15
39.09
65.08
22.67
0.75
0.41
(0.91)
12.50
(0.36)
2.12
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มติที่ประชุม

โครงการ

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

เงินกู้
โครงการ
คงเหลือ

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมี 6 โครงการ
14 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
179.47 179.47 และอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน วิทยาเขตฯ สกลนคร
13 ส.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักและห้องประชุม กพส.
60.00 60.00 13 ส.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
20.98 20.98 13 ส.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต อาคาร 3 ซอย 45 135.00 135.00
0.04 0.04
13 ส.ค.52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตเละบุคลากร กพส. 580.00 580.00 13 ส.ค.52 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือฯ คณะวิทยาศาสตร์
50.00 50.00 รวม
2,504.72 2,335.24 705.14 90.01 25.81 115.82 615.13
กรณีคำนวณจากฐานเงินฝากทุกประเภท
3,248.08 กรณีคำนวณจากฐานเงินฝากออมทรัพย์ - ออมทรัพย์พิเศษ 1,263.95
80 % ของเงินฝาก มก. จำนวน 4,060.10 ล้านบาท
80 % ของเงินฝาก มก. จำนวน 1,579.94 ล้านบาท
วงเงินคงเหลือที่ใช้ได้
743.36
วงเงินคงเหลือที่ใช้ได้
(1,240.77)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกสมทบ มียอดเงินฝากทุกประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จำนวน 4,060.10 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงินไม่เกิน ร้อยละ 80 ของยอดเงินฝากของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ เป็นเงิน
3,248.08 ล้านบาท วงเงินที่ได้ขอใช้ไปแล้ว 2,504.72 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่จะใช้ได้ จำนวน 743.28
ล้านบาท และได้ใช้คืนแล้ว 6 โครงการเป็นเงิน 540.55 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์คิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ถือเป็นหน่วยงานที่มีพระคุณเกื้อหนุนสหกรณ์มาด้วยดีตลอด
โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประกาศของสหกรณ์บวกเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อปี
ในกรณีทเี่ งินฝากของ มก. มียอดเงินฝากคงเหลือลดลงทำให้ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทกี่ ำหนดไว้ ร้อยละ 80 ของเงินฝาก
ทุกประเภท สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยจากทุกโครงการในอัตราเท่ากับที่ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

โครงการที่สหกรณ์กำลังดำเนินการมีทั้งหมด 10 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างหอพักนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน 
		 เป็นอาคารหอพักสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีดาดฟ้า จำนวน 2 หลัง ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัท แสงชัยโชค จำกัด ที่ปรึกษา
ควบคุมงานคือ 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. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45
		 เป็นอาคารสูง 7 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด ที่ปรึกษา
ควบคุมงานคือ 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
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3. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45
		 เป็นอาคารสูง 7 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัท เอส. อินเตอร์ แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่ปรึกษาควบคุมงานคือ บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ในการก่อสร้าง 197.40 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 159.20 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 20 ปี
ระยะเวลาก่อสร้าง 495 วัน เริ่มงานวันที่ 5 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
4. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
		 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนคร
ไทยอีสาน ที่ปรึกษาควบคุมงานคือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร วงเงินที่ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง 84.10 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร
84.10 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 15 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน
5. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
		 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์โยธา
ทีป่ รึกษาควบคุมงานคือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดสกลนคร
วงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นการก่อสร้าง 86.45 ล้านบาท วงเงินทีใ่ ช้ในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร 50.61 ล้านบาท
ระยะเวลาชำระคืนทุน 15 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน
6. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต อาคาร 2 ซอยพหลโยธิน 45
		 เป็นอาคารสูง 12 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัท แคนดู คอนสตรั๊คชั่น
จำกัด ที่ปรึกษาควบคุมงานคือ บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จำกัด วิทยาเขตบางเขน วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ในการก่อสร้าง 121.13 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร 99.50 ล้านบาท ระยะเวลา
ชำระคืนทุน 15 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน
7. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
		 เป็นอาคารสูง 5 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด ที่ปรึกษา
ควบคุมงานคือ บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จำกัด วิทยาเขตบางเขน วงเงินที่ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง
117.42 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร 94.38 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 15 ปี
ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน
8. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นการต่อเติมและปรับปรุงภายในอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน ผูร้ บั เหมา
ก่อสร้างคือ บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด ที่ปรึกษาควบคุมงานคือ บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงินที่
ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง 50.00 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร 50.00 ล้านบาท
ระยะเวลาชำระคืนทุน 15 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 165 วัน
9. โครงการก่อสร้างอาคารสารสนเทศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
		 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัท โฟร์คอม จำกัด ที่ปรึกษาควบคุมงานคือ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี วงเงินที่ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง 79.44 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างเฉพาะ
ตัวอาคาร 79.40 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 15 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน
10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
		 เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง 3.50 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ 3.50 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนทุน 15 ปี
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การเร่งรัดหนี้สินสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้
ในปี 2552 คณะกรรมการดำเนินการได้ติดตามหนี้สินสมาชิกที่ผิดนัดงวดชำระหนี้และฟ้องร้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ และสมาชิกที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นในปี 2552
ดังนี้
1. นางทัศนีย์ พจนไพบูลย์ สังกัดคณะเกษตร นำเงินปันผล 581.30 บาท เงินค่าหุ้น 30,450.บาท เงินกองทุนหนี้สงสัยจะสูญ 163,895.08 บาท ชำระหนี้หมด ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100 %
ปี 2545
2. นายสมมารถ ทองชั่ง สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ นำเงินปันผล 1,310.67 บาท เงินค่าหุ้น
21,000.- บาท และเงินกองทุนหนี้สงสัยจะสูญ 57,271.85 บาท ชำระหนี้หมด ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ครบ 100 % ปี 2541
3. นางฐิติรัตน์ ตู้จินดา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย นำเงินกองทุนหนี้สงสัยจะสูญ 145,983.48 บาท
ชำระหนี้หมด ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100 % ปี 2541
4. นายสวรรค์ ผาภุมมา สังกัดกองยานพาหนะ กำแพงแสน นำเงินปันผล 982.65 บาท ชำระหนี้
นำเงินค่าขายที่ดินชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวม 320,000.- บาท และโอนหุ้นชำระหนี้ 5,639.40 บาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

รายชื่อสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ถูกดำเนินคดีและได้รับชำระหนี้ประจำปี 2552
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

เงินให้สมาชิกกู้ยืม
1 น.ส.กมลพร พุ่มสาหร่าย
2 นายนฤดม บุญหลง
3 นางอวยพร รัตนกำพล
4 น.ส.บุญช่วย เดชสุวรรณ์
5 นายแถว เมฆปั้น
6 นายสุรพงษ์ ทรัพย์เย็น
7 นางนภาศรี ไวศยะนันท์
8 นางสุทัศสา สุขีวงศ์
9 นายวิรัตน์ สุขีวงศ์
10 น.ส.อรพิฌชา เต็มศิริ
11 นายประมวล แก้วประดับ
12 นางขวัญประภา บุญวิก
13 นายสมมารถ ทองชั่ง
14 นางฐิติรัตน์ ตู้จินดา
15 นางทัศนีย์ พจนไพบูลย์
16 นายสวรรค์ ผาภุมมา
17 นายนพดล เนตรเล็ก
18 นายสนทนา แสงจันทร์
รวม
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
19 เคหเกษตรและสหกรณ์ฯ
รวมทั้งสิ้น

เลขที่ หนี้คงเหลือ รับชำระหนี้ ดำเนินคดี หนี้คงเหลือ
สมาชิก ยกมา ระหว่างปี ระหว่างปี
ยกไป
5613
713
1762
3844
2368
7108
2563
4173
4343
9631
7819
9447
7705
4127
7247
6635
7991
2627

280,915.22
783,480.41
537,330.92
241,551.17
274,762.70
326,217.08
1,688,769.50
755,112.73
774,726.03
686,229.58
734,842.75
410,926.87
79,582.52
145,983.48
194,926.38
274,549.92
8,189,907.26 

ผลการดำเนินคดี

2,357.55
278,557.67 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
6,696.92
776,783.49 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
5,436.92
531,894.00 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
1,746.30
239,804.87 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
3,866.92
270,895.78 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
1,336.92
324,880.16 อยูร่ ะหว่างรับเงินทีข่ ายทอดตลาด
8,081.30
- 1,680,688.20 รอเฉลี่ยทรัพย์
755,112.73 อยูร่ ะหว่างรับเงินทีข่ ายทอดตลาด
774,726.03 อยูร่ ะหว่างรับเงินทีข่ ายทอดตลาด
59,653.21
626,576.37 อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
2,600.35
732,242.40 อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
18,220.23
392,706.64 อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
79,582.52
- ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
145,983.48
- ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
194,926.38
- ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
274,549.92
- ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
398,293.23 398,293.23 อยู่ระหว่างดำเนินคดี
759,182.58 759,182.58 อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
805,038.92 
 1,157,475.81 
 8,542,344.15 

89,944,751.80
- 89,944,751.80 รอเฉลีย่ ทรัพย์จากกรมบังคับคดี
98,134,659.06 
 805,038.92 
 1,157,475.81 
 98,487,095.95 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

รายชื่อสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ถูกดำเนินคดีและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปี 2552
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เลข
หนี้คงเหลือสุทธิ
สมาชิก
ร้อยละ จำนวนเงิน
น.ส.กมลพร พุ่มสาหร่าย 5613
278,557.67 100
278,557.67
นายนฤดม บุญหลง
713
776,783.49 100
776,783.49
นางอวยพร รัตนกำพล
1762
531,894.00 100
531,894.00
น.ส.บุญช่วย เดชสุวรรณ์ 3844
239,804.87 100
239,804.87
นายแถว เมฆปั้น
2368
270,895.78 100
270,895.78
นายสุรพงษ์ ทรัพย์เย็น
7108
324,880.16 100
324,880.16
นางนภาศรี ไวศยะนันท์ 2563 1,680,688.20 100
1,680,688.20
นางสุทัศสา สุขีวงศ์
4173
755,112.73 100
755,112.73
นายวิรัตน์ สุขีวงศ์
4343
774,726.03 100
774,726.03
น.ส.อรพิฌชา เต็มศิริ
9631
626,576.37 100
626,576.37
นายประมวล แก้วประดับ 7819
732,242.40
50
366,121.20
นางขวัญประภา บุญวิก 9447
392,706.64
50
196,353.32
นายสนทนา แสงจันทร์
2627
759,182.58
50
379,591.29
นายนพดล เนตรเล็ก
7991
398,293.23
20
79,658.65
รวม
8,542,344.15 
7,281,643.76 
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
1 สหกรณ์เคหเกษตรและสหกรณ์ จำกัด 89,944,751.80 100 89,944,751.80
รวมทั้งสิ้น
98,487,095.95 
97,226,395.56 

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล

ผลการดำเนินคดี
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างรับเงินที่ขายทอดตลาด
รอเฉลี่ยทรัพย์
อยู่ระหว่างรับเงินที่ขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างรับเงินที่ขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
อยู่ระหว่างดำเนินคดี

รอเฉลี่ยทรัพย์จากกรมบังคับคดี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ยอดยกมา) 96,874,928.57 บาท
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ปี 2552
351,466.99 บาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ยอดยกไป) 97,226,395.56 บาท
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รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
กรณี สมาชิก/บุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2552
เลข
ลำดับ ทะเบี
ยน
1 6294
2 4185
3 7350
4 3120
5 4070
6 8562
7 220
8 5617
9 9138
10 1468
11 3358
12 3617
13 9349
14 5762
15 6593
16 7268
17 7341
18 8045
19 3221
20 1730
21 1963
22 3665
23 1309
24 6244
25 9641
26 5897
27 1165
28 4435
29 1841
30 2339
31 6824
32 8407
33 1730

ชื่อสมาชิก

สังกัด

นายสุรกิต คุณุทัย
นางจำปี ขำวิไล
นางสาวธัญสุตา นิลกำแหง
นายบัณฑิต จริโมภาส
นางสดศรี จินดาพล
นางสาวสมศรี กลั่นน้ำเค็ม
นายบุญปลูก ชมดง
นายลำเทียน ทองลาว
นางสาวเพ็ญพิชชา ลีลาเสริมสิริ
นางสาวอัญชลี สังข์ประสิทธิ์
นายเอนก พิมพ์เจริญ
นายคนอง พิมพ์เจริญ
นายสุวิทย์ คำแสง
นายกฤษณ์ พลอยโสภณ
นางสุภาพร คำหอมกุล
นางพวงเพชร สุรัตนกวีกุล
นางนภาพร บรรพพงศ์
นางนันธยา สายบัวทอง
นางสาวิตรี ลิ่มทอง
นางปฬาณี ฐิติวัฒนา
นางธัญรัศม์ บัวนาค
นางพิสมัย ถวิลนอก
นายปรีชา เกียรติกระจาย
นายมานพ อำรุง
นางสาววันดี อินสุวรรณ
นายจิรพงษ์ โกสะ
นายธนบูลย์ ศรีรอด
นายโกศล เกิดโภคทรัพย์
นายศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
นายเนื่องพณิช สินชัยศรี
นางสาวดวงฤดี สายเจริญ
นายสายัณห์ มั่งชูพันธ์
นางปฬาณี ฐิตวิ ฒั นา (ขยายอายุหนุ้ )

วศ.
กจน.กพส.
กย.กพส.
วศ.กพส.
อธ.
ปม.
กยอ.
สวพ.กพส.
ศษ.
สอ.
กธก.กพส.
สวพ.กพส.
สสอ.
สสอ.
สวพ.กพส.
สค.
ศษ.
สห.
วท.
สค.
ศษ.
สห.
วน.
วท.
ศรช.
ศษ.
สพ.
สวพ.
ก.
ก.
สค.
กธก.กพส.
สค.

สมาชิก 
 คู่สมรส บิดามารดา บุตร

วันที่รับเงิน

36,000
84,000
90,000
33,000
34,000
75,000
45,000
-

7 ม.ค. 52
9 ม.ค. 52
12 ม.ค. 52
19 ม.ค. 52
19 ม.ค. 52
20 ม.ค. 52
23 ม.ค. 52
26 ม.ค. 52
26 ม.ค. 52
3 ก.พ. 52
3 ก.พ. 52
3 ก.พ. 52
5 ก.พ. 52
12 ก.พ. 52
12 ก.พ. 52
12 ก.พ. 52
12 ก.พ. 52
12 ก.พ. 52
13 ก.พ. 52
16 ก.พ. 52
16 ก.พ. 52
16 ก.พ. 52
17 ก.พ. 52
17 ก.พ. 52
17 ก.พ. 52
18 ก.พ. 52
20 ก.พ. 52
25 ก.พ. 52
27 ก.พ. 52
27 ก.พ. 52
27 ก.พ. 52
2 มี.ค. 52
3 มี.ค. 52

22,500
3,750

6,375
10,500
4,500
10,125
3,000
11,250
11,250
10,875
2,250
9,750
8,250
6,750
6,750
5,250
11,250
11,250
10,875
9,000
1,500
11,250
10,125
11,250
7,500
4,875
-

-
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เลข
ลำดับ ทะเบี
ยน
34 3015
35 2201
36 2405
37 6885
38 306
39 335
40 5861
41 6814
42 8259
43 7904
44 2461
45 1495
46 3755
47 9360
48 2682
49 6809
50 3491
51 3644
52 8798
53 5769
54 3338
55 5562
56 124
57 2907
58 8925
59 6497
60 6828
61 6671
62 5776
63 6472
64 7366
65 1518
66 3490
67 1467
68 2760
69 1545
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ชื่อสมาชิก

สังกัด

นางรัตนา ภาณุทัต
นางสาวรัชนี สุวรรณชาติ
นางจิรวรรณ สุวรรณชาติ
นางสาวมณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ
นายกระจ่าง วิสุทธารมณ์
นางบุญสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสุภาพ ทองคำ
นางสาวศศลักษณ์ ใจหวัง
นายนพพงศ์ จุลจอหอ
นายวิทย์ เลิศแสง
นายวิเชียร สลากรธนวัฒน์
นายเยาว์ อ่อนสำอางค์
นายอุทัย คันโธ
นางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช
นายสนธิ เตชานันท์
นายกฤตนัยน์ สามะพุทธิ
นายบุญส่ง คงคาทิพย์
นางสาวดวงสมร สินเจิมศิริ
นางสาวดรรชนีย์ เกษสังข์
นายชลอ รอดลอย
นายสมบูรณ์ จั่นเพิ้ง
นางศิวพร ศรีละออ
นางเลขา สินเหลือ
นายฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์
นางนิธิมา ศรีเจริญเวช
นายสมพงษ์ ปานสอน
นางแสงเพียร น้อยปุก
นางสุมิตรา น้ำนวล
นางสาวสร้อยสุดา ณ ระนอง
นายสุเทพ ชาวบ้านใหม่
นายสำรอง กระชัง
นางศรัญยา อนุรัตนพงศ์
นางพยุงศรี สุทธาวงศ์
นางสาวบุหลัน พิทักษ์พล
นายสมศักดิ์ โตสกุล
นายมงคล อนุรัตนพงศ์

สพ.กพส.
สวพ.
สวพ.
ศษ.กพส.
ก.
วน.
สวพ.กพส.
ศวท.
สวพ.
สพ.กพส
สอ.มก.
ก.
ก.กพส.
ศรช.
สค.
ศษ.
วท.
ก.
ศวท.
มน.
ศบ.
กย.กพส.
ศศ.
ศษ.
สธ.
กยอ.
สวพ.กพส.
วศ.
มน.
สขศ.
กยอ.
กค.
สห.
สอ.
ศษ.
ก.

สมาชิก 
 คู่สมรส บิดามารดา บุตร

วันที่รับเงิน

96,000
33,000
33,000
45,000
33,000
33,900
37,800
48,000

3 มี.ค. 52
4 มี.ค. 52
4 มี.ค. 52
4 มี.ค. 52
5 มี.ค. 52
10 มี.ค. 52
12 มี.ค. 52
12 มี.ค. 52
12 มี.ค. 52
13 มี.ค. 52
16 มี.ค. 52
17 มี.ค. 52
17 มี.ค. 52
17 มี.ค. 52
19 มี.ค. 52
19 มี.ค. 52
20 มี.ค. 52
23 มี.ค. 52
23 มี.ค. 52
24 มี.ค. 52
26 มี.ค. 52
2 เม.ย. 52
7 เม.ย. 52
7 เม.ย. 52
7 เม.ย. 52
8 เม.ย. 52
8 เม.ย. 52
10 เม.ย. 52
16 เม.ย. 52
20 เม.ย. 52
20 เม.ย. 52
21 เม.ย. 52
21 เม.ย. 52
22 เม.ย. 52
22 เม.ย. 52
23 เม.ย. 52

26,250
15,750
26,250
-

13,125
12,750
7,500
9,750
7,875
4,875
5,625
12,750
10,875
2,250
12,375
7,875
11,250
10,875
9,750
10,125
3,750
8,250
7,500
9,750
8,625
6,750
10,500
12,750
12,375
-

-
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เลข
ลำดับ ทะเบี
ยน
70 794
71 2165
72 5590
73 7473
74 8936
75 6864
76 8753
77 7075
78 4425
79 6961
80 6992
81 7519
82 2347
83 3837
84 6658
85 3147
86 2761
87 4168
88 1658
89 3934
90 4407
91 1118
92 1999
93 4078
94 4348
95 3599
96 6221
97 3547
98 1595
99 6842
100 2535
101 6252
102 6183
103 3433
104 7925
105 2925

ชื่อสมาชิก

สังกัด

นางพนิดา เพชรจำรัส
นางวรรณดา สุจริต
นางทองอินทร์ อนุเสถียร
นางสาวเพียงใจ พานิชกุล
นายสมเกียรติ ประสานพานิช
นางสุวรรณรัตน์ สุขเกษม
นายโกศล รัตนจินดา
นายสัมฤทธิ์ หล่อเหลี่ยม
นายปธิกร พลชนาวุฒิ
นายดิถี วิเศษเนียม
นางสาวนุชนาถ ศุภพิพัทฒน์
นายปรีชา งามเสาวรส
นายบำรุง ทานนท์
นางศรีสอางค์ พรหมสาร
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
นายถวัลย์ ประสพเนตร
นายชูชีพ พิพัฒน์ศิถี
นางเตือนใจ คิดดี
นางศรีสะอาด ณลำปาง
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์
นายสำเริง มิ่งขวัญสุข
นางประณมรัตน์ สุคนธปฎิภาค
นางสาวกัลยา กลั่นสอน
นางสาวชัชณี กลั่นสอน
นายจันทร์ ป่านแก้ว
นายณรงค์ ม่วงสีสุก
นายสำเริง สวนชูผล
นางเหมือน ภูจำนงค์
นางสาวมาลินี ลิ้มโภคา
นายนพพร กุฎีศรี
นางภควดี สุทธิไวยกิจ
นางพาณี สวาสดิ์
นายบรรจบ ภาคานาม
นางแน่งน้อย นวลนุช
นางสาวมยุรินทร์ ด้วงแสง
นางวราภรณ์ ธาระวานิช

อธ.
สพ.
กบศก. กพส.
วศ.
ก.
สวพ.กพส.
ก.
กธก.กพส.
ก.
สวพ.
วท.
วท.
วท.
สอ.
สวพ.กพส.
วศ.กพส.
ศบ.
สพ.
ศษ.
สอ.
สวพ.กพส.
วศ.
ก.
สขศ.
สวพ.
กยอ.
กยอ.
ก.
สพ.
กยอ.
วท.
สสอ.กพส.
กยอ.
สพ.
ก.
ศษ.

สมาชิก 
 คู่สมรส บิดามารดา บุตร

วันที่รับเงิน

48,000
84,000
34,700
90,000
56,500
75,000
-

27 เม.ย. 52
27 เม.ย. 52
28 เม.ย. 52
28 เม.ย. 52
28 เม.ย. 52
29 เม.ย. 52
30 เม.ย. 52
4 พ.ค. 52
7 พ.ค. 52
7 พ.ค. 52
7 พ.ค. 52
7 พ.ค. 52
12 พ.ค. 52
12 พ.ค. 52
13 พ.ค. 52
14 พ.ค. 52
19 พ.ค. 52
20 พ.ค. 52
21 พ.ค. 52
21 พ.ค. 52
28 พ.ค. 52
29 พ.ค. 52
29 พ.ค. 52
29 พ.ค. 52
5 มิ.ย. 52
8 มิ.ย. 52
8 มิ.ย. 52
10 มิ.ย. 52
15 มิ.ย. 52
16 มิ.ย. 52
19 มิ.ย. 52
19 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52
26 มิ.ย. 52
26 มิ.ย. 52
2 ก.ค. 52

18,750
26,250
-

13,125
13,125
10,125
6,375
3,750
7,500
4,125
7,125
10,125
7,500
6,375
12,750
7,875
12,375
10,500
10,875
13,125
13,125
10,500
9,000
11,250
7,875
12,750
9,000
11,250
5,625
11,625

7,500
-
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เลข
ลำดับ ทะเบี
ยน
106 5695
107 3892
108 1522
109 7511
110 8472
111 4086
112 7036
113 6827
114 3785
115 4144
116 6790
117 3962
118 8151
119 4268
120 6119
121 9240
122 3431
123 6911
124 3014
125 8782
126 2623
127 6626
128 8088
129 3899
130 1681
131 7467
132 3525
133 8797
134 3771
135 4207
136 887
137 968
138 4279
139 1566
140 1655
141 1831

120

ชื่อสมาชิก

สังกัด

นายประสิทธิ์ จารุสันต์
นายสุนทรา เข็มมา
นายหลอด ไปล่ดอน
นางอัมพวัน แปรงกระโทก
นางสาวพลอยณิศา ชูไกรพินิจ
นางใฝ่ใจ กกนาค
นายวีรศักดิ์ ปล้องงูเหลือม
นายสมทรง เพ็งปาน
นางปราณี ทวิวรดิลก
นายแสงชัย โชว์วิวัฒนา
นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย
นางดาวลอย ทองเอียง
นางสาวยุพา รอดพ่วง
นางประจวบ เขียวกระโทก
นางสาวพูนสุข แป้นอ้อย
นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย
นางภาวินี รอดพ่วง
นางสาวสมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์
นางอนงค์ ชื่นหน่าย
นายชาตรี ผลวิเศษชัยกุล
นายเกษม กาญจนาภา
นายประเสริฐ เลาสูงเนิน
นางอัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์
นายวันเพ็ญ จินดารักษ์
นางสารภี ชูบำรุง
นางบุญนาค อ่ำเอี่ยม
นางกัญญา สุจริตวงศานนท์
นางสุมาลี มุกดา
นางเพ็ญพิมล โฉมจันทร์จันทร
นางสาวอุบลรัตน์ โฉมจันทร์
นางจินตนา ชะนะ
นายประเสริฐ โฉมจันทร์
นางสาวมนัสนันท์ ธิติเมธีศักดิ์
นายจรัญ สุขหอม
นายพนมยงค์ เกิดแก้ว
นางรัษฎา ธาราจันทร์

สฝ.
ก.กพส.
สวพ.
สวพ.
ปม.
ศษ.
สวพ.
วมก.
ศษ.
กค.
สวพ.
ก.กพส.
สทป.
สธ.
สธ.
กค.
สทป.
วท.
ศษ.
กบศก.
ศษ.
สวพ.
สวพ.กพส.
สอ.
อธ.
วท.
สอ.
ก.กพส.
สธ.
สห.
ก.
ศบ.
วท.
กยอ.
ก.
มน.

สมาชิก 
 คู่สมรส บิดามารดา บุตร
87,000
87,000
84,000
87,000
48,000
-

21,750
5,250
26,250
26,250

วันที่รับเงิน

10,125 10 ก.ค. 52
- 14 ก.ค. 52
13,125
- 15 ก.ค. 52
6,375
- 17 ก.ค. 52
4,875
- 27 ก.ค. 52
10,500
- 30 ก.ค. 52
7,125
- 30 ก.ค. 52
7,875
- 31 ก.ค. 52
4 ส.ค. 52
10,500
4 ส.ค. 52
7,875
6 ส.ค. 52
7 ส.ค. 52
5,250
- 10 ส.ค. 52
- 11 ส.ค. 52
9,375
- 14 ส.ค. 52
- 14 ส.ค. 52
11,625
- 17 ส.ค. 52
7,500
- 18 ส.ค. 52
12,000
- 20 ส.ค. 52
4,500
- 20 ส.ค. 52
12,375
- 24 ส.ค. 52
8,250
- 25 ส.ค. 52
5,625
- 25 ส.ค. 52
- 26 ส.ค. 52
13,125
- 31 ส.ค. 52
6,375
- 31 ส.ค. 52
10,875
4 ก.ย. 52
4,125
4 ก.ย. 52
10,875
- 11 ก.ย. 52
10,500
- 11 ก.ย. 52
- 15 ก.ย. 52
- 15 ก.ย. 52
10,500
- 15 ก.ย. 52
13,125
- 22 ก.ย. 52
13,125
- 22 ก.ย. 52
- 23 ก.ย. 52
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เลข
ลำดับ ทะเบี
ยน
142 1913
143 3713
144 8227
145 3944
146 34
147 1741
148 6004
149 9197
150 1557
151 2811
152 973
153 5636
154 5819
155 8779
156 10117
157 6936
158 7510
159 7995
160 2189
161 6134
162 8313
163 6998
164 1472
165 5772
166 6476
167 8552
168 1576
169 7610
170 2110
171 8594
172 7810
173 5909
174 6889
175 6929
176 7490
177 5956

ชื่อสมาชิก
นางโปร่งเกศ เฉลิมวงศ์
นางสมพร รอยแก้ว
นางสาวจรรยา จัตตานนท์
นางสาวศุภนันท์ บุญชอบ
นายบรรเจิด คติการ
นายอุดม กาญจนปกรณ์ชัย
นายสำราญ จิตต์จำนงค์
นางสาวนิภา นิรุตติกุล
นายทนง ปทุมพงษ์
นางชุมศรี ชัยอนันต์
นางจันทร์เพ็ญ ปทุมพงษ์
นายบัวขาว รสชเอม
นางศิริวรรณ ปิยะพันธ์
นายชัยพร สามพุ่มพวง
นางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
นางกมลพรรณ์ จรรยพิพัฒน์
นายสถิตย์ พิมพ์สัย
นางจินตนา อ่อนศิริ
นายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
นางสาวญาดา คุ้มแก้ว
นายสุขชัย ตระกูลศุภชัย
นายสมชาย อ่อนศิริ
นายสุจินต์ ดีแท้
นางทิพยวรรณ เกษตรเกษม
นางกัลยา พูลทรัพย์
นายธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
นายสิทธิชัย เกษตรเกษม
นางจิณัฐตา ภูนาโคก
นางจิตราพรรณ เทียมปโยธร
นางสาวนงพร บุญสวัสดิ์
นางนวลเพ็ญ สิงหไพศาล
นางสาวสมร มณีเนตร
นายสมหมาย มณีเนตร
นางอารีย์ คนใหญ่
นายสันติ มณีเนตร
นางสาวอัศนีย์ ก่อตระกูล

สังกัด
สค.
ก.
สพ.
สพ.
ก.
สอ.
สวพ.
สขศ.
ก.
วท.
ก.
วศ.
ศษ.กพส.
สกอ.
ก.กพส.
สพ.
สวพ.
กย.กพส.
วท.
ศษ.
สสอ.กพส.
กธก.กพส.
ปม.
กจน.
สวพ.กพส.
วศ.
ก.
กธก.กพส.
ก.
วท.
ศษ.
สวพ.กพส.
กธก.กพส.
ศวท.
กธก.กพส.
วศ.

สมาชิก 
 คู่สมรส บิดามารดา บุตร

วันที่รับเงิน

41,600
42,100
42,000
60,000
51,000
51,000
-

24 ก.ย. 52
24 ก.ย. 52
24 ก.ย. 52
29 ก.ย. 52
5 ต.ค. 52
13 ต.ค. 52
15 ต.ค. 52
16 ต.ค. 52
21 ต.ค. 52
21 ต.ค. 52
22 ต.ค. 52
26 ต.ค. 52
28 ต.ค. 52
28 ต.ค. 52
29 ต.ค. 52
30 ต.ค. 52
30 ต.ค. 52
2 พ.ย. 52
3 พ.ย. 52
3 พ.ย. 52
3 พ.ย. 52
5 พ.ย. 52
11 พ.ย. 52
11 พ.ย. 52
11 พ.ย. 52
11 พ.ย. 52
12 พ.ย. 52
12 พ.ย. 52
17 พ.ย. 52
19 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
23 พ.ย. 52
23 พ.ย. 52
23 พ.ย. 52
23 พ.ย. 52
25 พ.ย. 52

26,250
26,250
14,000
11,250
20,250
-

13,125
11,250
5,250
10,875
9,750
3,000
10,125
10,125
4,500
7,500
6,750
13,125
9,375
5,250
13,125
8,625
4,875
13,125
4,875
6,000
9,750
7,875
7,500
6,750
9,750

-
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เลข
ลำดับ ทะเบี
ยน
178 7709
179 7795
180 6098
181 9691
182 1247
183 986
184 1460
185 7024
186 7658
187 9240
188 9676
189 4314
190 7788
191 8420
192 2254
193 1179
194 1876
195 1936
196 3452
197 2998
198 9616
199 1908
200 2256
201 2230
202 8846

122

ชื่อสมาชิก
นายบัวพา สวัสดี
นางสาวฐิตาภา ศุนาลัย
นางจันทนา ศรีอินทร์
นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์
นายวิเชียร ไล้เลิศ
นายชาญชัย ไล้เลิศ
นางสุนีย์ อาจศิริ
นายบุญรื่น ปานประสงค์
นายประเชิญ ไล้เลิศ
นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย
นางทิตยา สุภาวงค์
นายธีรศักดิ์ รอดชูแสง
นายชุติ ม่วงประเสริฐ
นางพัชนี สินไพบูลย์ผล
นายสุเทพ ญาดี
นายสมาน เกิดมนตรี
นายสมเพ็ชร มังกรดิน
นายปัญญา รังษีกาญจน์ส่อง
นางประภาพรรณ อินท้วม
นางหวาน เกิดมนตรี
นางนกน้อย ชิตชวนกิจ
นายสนิท ปิ่นประดับ
นางสาวบังอร ภู่ภูสิทธิ์
นางปนัดดา ผ่องอำไพ
นางสาวสดใส ศรีเจริญสุข
รวม

สังกัด

สมาชิก 
 คู่สมรส บิดามารดา บุตร

ก.กพส.
12,750
ศษ.
6,000
สวพ.กพส.
9,375
ฉกส.
1,875
ก.กพส.
13,125
สทป.
13,125
วศ.
13,125
ศษ.
7,500
วท.
6,375
กค.
2,625
ฉกส.
1,875
สบค.
84,000
ก.กพส.
6,000
กค.
4,875
วท.
13,125
สวพ.
45,500
วน.
13,125
วท.
13,125
สทป.
11,625
สวพ.
21,000
วท.
2,250
กยอ.
13,125
สทป.
13,125
วท.
13,125
สอ.มก.
4,500
1,955,100 
 350,750 
 1,312,125 22,500 

วันที่รับเงิน
25 พ.ย. 52
25 พ.ย. 52
27 พ.ย. 52
27 พ.ย. 52
30 พ.ย. 52
1 ธ.ค. 52
1 ธ.ค. 52
2 ธ.ค. 52
3 ธ.ค. 52
8 ธ.ค. 52
9 ธ.ค. 52
14 ธ.ค. 52
14 ธ.ค. 52
16 ธ.ค. 52
21 ธ.ค. 52
22 ธ.ค. 52
22 ธ.ค. 52
22 ธ.ค. 52
22 ธ.ค. 52
23 ธ.ค. 52
25 ธ.ค. 52
28 ธ.ค. 52
29 ธ.ค. 52
30 ธ.ค. 52
30 ธ.ค. 52

บทความพิเศษ
• การซือ้ ขายเงินและเงินทุนภายในและภายนอกสหกรณ์
• ฅนสหกรณ์ออมทรัพย์: ประเด็นและแนวทางในการพัฒนา
• ท่านว่าเป็นกรรมการแบบไหน...ในสหกรณ์ดี

หมายเหตุ บทความทัง้ หมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียน ไม่ผกู พันกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
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การซื้อขายเงินและเงินทุน
ภายในและภายนอกสหกรณ์
ศาสตราจารย์พิเศษอาบ นคะจัด*

สหกรณ์เป็นตลาดรูปพิเศษ (Formal Market)

สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ล้วนเป็นตลาดรูปพิเศษเหมือนกัน
ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ แต่ละตลาดสหกรณ์หรือสหกรณ์แต่ละแห่ง
ต่างต้องมีเขตแดนดำเนินงานของตน ซึ่งกำหนดตามเขตปกครอง
ท้องที่ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของสมาชิก เช่น ตำบล อำเภอ จังหวัด
ก็ได้ หรือกำหนดเขตแดนดำเนินงานตามที่สมาชิกสังกัดหน่วยงาน        
ที่เป็นนายจ้าง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้
ความเป็นตลาดรูปพิเศษดังกล่าว ทำให้สหกรณ์มีสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายสามารถ ซื้อ หรือขายสินค้า คือ เงินและเงินทุน
รวมทั้ ง สิ น ค้ า เครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภคได้ ทั้ ง ภายในและภายนอก
สหกรณ์นั้นๆ
สำหรับผู้ประกอบการ (Firm) ในรูปนิติบุคคลอื่นๆ เช่น
บริษัทไม่มีสิทธิและหน้าที่ภายใต้กฎหมายนั้นๆ เหมือนสหกรณ์

การซื้อและขายเงินและเงินทุนภายในสหกรณ์

พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 ได้บัญญัติสิทธิ
และหน้าทีข่ องสหกรณ์ในการซือ้ และขายเงินและเงินทุนไว้ตามลำดับ
ดังนี้ “(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือ ประเภทประจำ
จากสมาชิ ก หรื อ สหกรณ์ อื่ น ได้ ต ามระเบี ย บของสหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” และ “(6) ให้กู้ ให้สินเชื่อ
ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สิน
แก่สมาชิกหรือของสมาชิก”
ในบทบั ญ ญั ติ มาตรา 46(5) คำว่ า “รั บ ฝาก”
หมายความว่ า “ซื้ อ ” ในราคาที่ เ รี ย กว่ า “ดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก”      
รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์เรียกว่า “ซื้อเงิน” เพราะผู้ฝากจะ
ขอถอนเงิ น ฝากเมื่ อ ใดก็ ไ ด้ สหกรณ์ จ ะนำไปฝากหรื อ ลงทุ น หา      
*นักสหกรณ์แห่งชาติสาขาวิชาการสหกรณ์

132

รายงานกิจการประจำปี 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ผลประโยชน์ตอบแทนได้ยาก แม้สหกรณ์จะนำเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ไปลงทุนให้สมาชิกกู้ฉุกเฉิน            
(ฉฉ.) ให้สง่ ชำระคืนทัง้ ต้นและดอกเบีย้ ภายในเวลา 2 - 3 เดือนก็ลำบากในการบริหารจัดการ จึงซือ้ เงินรับฝาก
ประเภทนี้ในราคาต่ำคือให้ดอกเบี้ยต่ำ ส่วนการรับฝากเงินประเภทประจำเรียกว่า “ซื้อเงินทุน” เพราะผู้ฝาก
จะขอถอนก่อนเวลาหนึ่งปีหรือเวลาที่กำหนดไว้จะไม่ได้ดอกเบี้ยตามที่กำหนด สหกรณ์สามารถนำเงินรับฝาก
ประจำไปฝากหรือลงทุนหาประโยชน์ตอบแทนได้ดีกว่า สะดวกกว่า นานกว่า บริหารจัดการได้สะดวกกว่า               
จึงซื้อเงินรับฝากประเภทนี้ในราคาสูงคือให้ดอกเบี้ยสูงกว่า
ในบทบัญญัติมาตรา 46 (6) ดังกล่าว คำว่า “ให้กู้” “ให้สินเชื่อ” “ให้ยืม”(1) นั้นหมายความว่า   
“ขายเงิน” หรือ “ขายเงินทุน” ในราคาที่เรียกว่า “ดอกเบี้ยเงินกู้” ซึ่งสหกรณ์อาจจะกำหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ให้ต่างกันตามผลิตภัณฑ์เงินกู้ (Financial Products) ที่กำหนดเป็นระเบียบไว้หลายผลิตภัณฑ์ก็ได้
การที่กฎหมายสหกรณ์ได้บัญญัติกิจการไว้หลายกิจการโดยใช้คำว่า ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า
ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิกไว้ สำหรับการดำเนินกิจการ
ของสหกรณ์ไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นั้นๆ ดำเนินการใช้ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปตาม
คำบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกแก่สมาชิก ช่วยเหลือให้สมาชิกสามารถช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยเกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of
Scale) ทั้งการซื้อและการขายตามหลักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ที่มาของเงินทุนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของสหกรณ์แต่ละแห่งคือ เงินทุนค่าหุ้นที่สมาชิกจะต้องถือหุ้น
ในสหกรณ์นั้นๆ อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (มาตรา 33 (3) แห่ง            
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542) มูลค่าหุ้นของสหกรณ์นิยมกำหนดไว้หุ้นละสิบบาท ค่าตอบแทนหุ้น
เรียกว่า เงินปันผล (เวลานี้ไม่เกินร้อยละสิบสำหรับสหกรณ์ทุกประเภท ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
สหกรณ์ภาคเกษตรเป็นสหกรณ์ที่ซื้อและขายเงินและเงินทุนภายในสหกรณ์น้อยที่สุด เพราะสมาชิก
ส่วนมากยากจน มีเงินออมขายให้แก่สหกรณ์ในรูปเงิน, เงินทุน และเงินหุ้น เพียงคนละเล็กน้อย สหกรณ์จึง
ต้องกู้เงินและเงินทุนจากภายนอกในอัตราดอกเบี้ย (ราคาซื้อ) ที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับราคาผลิตผล     
ด้านเกษตรทีส่ มาชิกขายได้ ในปี พ.ศ. 2551 สหกรณ์ภาคเกษตรทัง้ 3 ประเภท มีสมาชิกรวม 6.05 ล้านครัวเรือน
หรือคนทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตร ประมง และนิคม มีทนุ ดำเนินงานเฉลีย่ ต่อสมาชิกอยูค่ นละ 18,320.- บาท
46,915.- บาท และ 22,785.- บาท ตามลำดับ การซื้อและขายเงินและเงินทุนจึงหมุนเวียนอยู่ภายในสหกรณ์
นั้นๆ เท่านั้น ซึ่งก็ไม่เพียงพอจำเป็นต้องกู้จากภายนอกดังกล่าว
สหกรณ์นอกภาคเกษตรซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจการเงินเป็นหลักคือ สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการ            
ในปี พ.ศ. 2551 สหกรณ์ทั้งสองประเภทนี้ มีสมาชิกรวม 1.03 ล้านคน หรือครัวเรือน สหกรณ์ร้านค้าและ
สหกรณ์บริการ มีทุนดำเนินงานเฉลี่ยต่อสมาชิกอยู่คนละ 3,268.- บาท และ 19,916.- บาท ตามลำดับ            
มักต้องใช้สินเชื่อของเจ้าของสินค้าและกู้ยืมเงินและเงินทุนจากภายนอก
ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2551 มีสมาชิกรวม 2.39 ล้านคนหรือครัวเรือน มีทุน
ดำเนินงานเฉลีย่ ต่อสมาชิกคนละ 362,249.- บาท มักมีเงินและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอจะกูย้ มื เป็นครัง้ คราว
(1)

คำว่า “กู้”, “สินเชื่อ” และยืม เป็นคำที่บัญญัติใช้ใน พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับ พ.ศ.2511 และฉบับ พ.ศ. 2542 ในส่วนที่ว่าด้วย
การดำเนินงานของสหกรณ์ แต่ในกฎหมายพื้นฐานทางธุรกิจของประเทศไทยคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้คำว่า
ยืม อย่างเดียวในลักษณะ 9 ว่าด้วยยืม มีบทบัญญัติว่าด้วยการกู้ยืมเงินเพียง 4 มาตราคือ มาตรา 653 ถึงมาตรา 656 แยกเป็น
2 หมวด คือ หมวดว่าด้วยยืมใช้คงรูป และหมวดว่าด้วยยืมใช้สิ้นเปลือง
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2551 มีสมาชิกรวม 0.442 ล้านคนหรือครัวเรือนมี                
ทุนดำเนินงานเฉลีย่ ต่อสมาชิกคนละ 41,392.- บาท มักมีเงินและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
ขนาดใหญ่ สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็กก็กู้ยืมเงินและเงินทุนจากภายนอกบ้างในเครือข่ายสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนด้วยกัน
สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ในหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่และใหญ่มากตามเกณฑ์
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะมีสภาพคล่องส่วนเกินมาก เนื่องจากเงินค่าหุ้นและเงินรับฝากจะเพิ่มพูนขึ้นใน
อัตราการเติบโตที่สูงในแต่ละปี แต่จำนวนสมาชิกมีอัตราเพิ่มต่ำ การลงทุนภายในสหกรณ์นั้นๆ จึงมีอัตรา           
อยู่ประมาณร้อยละ 30 ส่วนเงินที่เหลือจึงต้องนำไปฝากหรือลงทุนตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดังจะกล่าวต่อไป
การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทงั้ ประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.01 ต่อปีระหว่างปี 2548 - 2551
ส่ ว นปริ ม าณธุ ร กิ จ ในระหว่ า งปี เ ดี ย วกั น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.28 ต่ อ ปี สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข นาดใหญ่ แ ละ              
ขนาดใหญ่มากอาจะมีอตั ราเพิม่ ของทุนดำเนินงานและของปริมาณธุรกิจสูงกว่าอัตราเพิม่ เฉลีย่ รวมดังกล่าวมาก
ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นๆ จะต้องรู้ และมีความสามารถตามอำนาจหน้าที่
บริหารจัดการความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี้ (Change Management) พร้อมไปกับการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ในการกู้และการให้กู้ (Risk Management)

การขายเงินและเงินทุนภายนอกสหกรณ์

ถ้าหากสหกรณ์ใดมีเงินเหลือที่จะต้องนำไปฝากหรือลงทุนที่อื่นภายนอกสหกรณ์ดังกล่าวแล้วข้างต้น
นั้น พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 บัญญัติให้คณะกรรมการดำเนินการนั้นๆ ปฏิบัติดังนี้
“เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่สหกรณ์
(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
ของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด”
บทบัญญัติของมาตรา 62 ดังกล่าวประสงค์ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แต่ละแห่งนำเงิน
ของสหกรณ์ไปฝาก หรือลงทุนตาม (1) ถึง (7) โดยลำดับ เพื่อให้เงินและเงินทุนของสหกรณ์หนึ่งๆ ที่เหลือ
จากการลงทุนภายในสหกรณ์นั้นๆ แล้ว เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์อื่นๆ รวมทั้งแก่หน่วยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เฉพาะกฎหมายสหกรณ์ได้ให้สิทธิและหน้าที่เป็นพิเศษแก่สหกรณ์ต่างจากนิติบุคคลใน
รูปอื่นๆ และสหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษีผลกำไรร้อยละสามสิบ เหมือนผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลรูปอื่น  
แม้แต่รายได้ของสมาชิกที่ได้รับจากกิจกรรมที่ทำกับสหกรณ์ของตนก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ดังนั้นบทบัญญัติ
มาตรา 62 จึงบัญญัติให้การนำเงินของสหกรณ์ไปฝากหรือลงทุนในสถาบันอื่นเป็นไปตามลำดับ (1) ถึง (7)
ดังกล่าว
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คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แต่ละแห่งที่มักจะนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนหาผลประโยชน์      
ใน (7) ของมาตรา 62 เป็นจำนวนมากที่สุดกว่าการฝากหรือลงทุนใน (1) ถึง (6) ของมาตรานี้ จึงเป็น            
การปฏิบัติผิดกฎหมายนี้โดยไม่เจตนา ถ้าไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วก็ปฏิบัติ ย่อมถือว่าละเมิดกฎหมายนี้โดยเจตนา
เงินลงทุนของสหกรณ์ที่มีเงินและเงินทุนเหลือจากการลงทุนภายในสหกรณ์นั้นๆ สหกรณ์นิยมลงทุน
ในตราสารทางการเงิน คือตราสารหุ้น และตราสารหนี้
ตราสารหุ้น คือ หุ้นสามัญ (Common Stock) ได้รับค่าตอบแทนคือ “เงินปันผล” ของบริษัทหรือ
สถาบันเจ้าของหุ้นนั้นๆ ส่วนตราสารหนี้ (Debt Securities) เป็นตราสารทางการเงินที่แสดงการกู้ยืมของผู้
ออกตราสารในฐานะลูกหนี้ ซึ่งจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ พร้อมกับต้นเงินให้แก่ผู้ซื้อตราสารในฐานะเจ้า
หนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ หุ้นกูแ้ ละหู้นกู้ด้อยสิทธิ(2) ของธนาคารพาณิชย์และของนิติบุคคลผู้ประ
กอบการูปอื่นๆ ก็ถือว่าเป็นตราสารหนี้อย่างหนึ่ง ส่วนตราสารหนีท้ ี่มีชื่ออื่นๆ เช่น พันธบัตร, ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วแลกเงิน
ผู้ที่จะเข้าไปซื้อหรือขายตราสารทุน (หุ้น) และตราสารหนี้ต่างๆ ซึ่งกฎหมายจัดไว้หลายประเภทที่
รวมเรียกว่า “กองทุนรวม” (กองทุนปิดและกองทุนเปิด) ได้แก่ บุคคลผู้เป็นเจ้าของเงินทุนที่ได้รับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนิติบุคคลในรูปบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อต่างๆ ที่จด
ทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเจ้าของเงินดังกล่าว อาจทำสัญญาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ที่ต นเชื่ อ ถื อ เป็ น ผู้ จัดการบริหารเงินทุนจำนวนหนึ่ง ของตน ที่ ภ าษาตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ รี ย กว่ า “กองทุ น
ส่วนบุคคล” ก็ทำได้

ประเภทของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุนรวม คือ
- กองทุนรวมตราสารทุนหรือหุ้น (Equity Fund)
- กองทุนตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- กองทุนผสม (Balance Fund)
- กองทุนรวมตราสารตลาดเงิน (Money Market Fund)
- กองทุนรวมเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Invesment Fund)
- กองทุนเพื่อการเกษียณอายุ (Retirement Mutual Fund)
- กองทุนหุ้นสามัญระยะยาว (Long-Term-Equity Fund)
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
- กองทุนประเภท Index Fund เช่น SET Index Fund

การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเปลี่ยนแปลง

สหกรณ์ขนาดใหญ่มาก เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด คณะกรรมการ
ดำเนินการควรต้องพิจารณาสร้างนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินใหม่ๆ (Financial Products) กล่าวคือ กิจกรรมการกู้และการให้กู้เงินและเงินทุนแบบใหม่
ให้หลากหลาย เพื่อให้บริการภายในและภายนอกสหกรณ์ของตนให้มีผลดีแบบต่อเนื่องยั่งยืน
(2)

สหกรณ์สามารถซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารและของบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจได้ ทั้งนี้เพราะเป็นการซื้อหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ
ตามมาตรา 62 (3) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
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อนึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มากดังกล่าวควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อบังคับและระเบียบให้
สมาชิกผู้จะสมัครเป็นกรรมการต้องผ่านการศึกษาอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
ดังกล่าวก่อน เพราะกรรมการแต่ละคนต้องมีภาระความรับผิดชอบมากในการบริการความเสี่ยง (Risk
Management) ในการให้กู้หรือให้สินเชื่อเงินและเงินทุนจำนวนมากในแต่ละปีการบัญชี และต้องมีความรู้
ความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) ภายในสหกรณ์ที่จะมีเงินค่าหุ้น
และเงินรับฝาก และเงินอื่นที่รวมเป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์เพิ่ม จำนวนมากขึ้นทุกปีในอัตราเพิ่มที่สูง
แต่ละปีต่อเนื่องไปอีกห้าปีหรือสิบปี สหกรณ์ของท่านจะต้องมีความเสี่ยงและมีความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกให้ท่านที่เป็นกรรมการต้องบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

ข้อสรุป :

สหกรณ์เป็นตลาดรูปแบบพิเศษ ทำธุรกิจการตลาดสินค้าเงิน เงินทุน และสิ่งอุปโภคบริโภคอื่นๆ
สหกรณ์ภาคเกษตร มักมีการซื้อและขายเงินและเงินทุนภายในสหกรณ์ได้น้อย เนื่องจากสมาชิกมีเงินออมน้อย
จึงขายเงินและเงินทุนให้สหกรณ์เพียงเล็กน้อยไม่พอขายหรือให้กู้ยืมภายในสหกรณ์ ส่วนใหญ่จึงต้องกู้เงินและ
เงินทุนจากภายนอกสหกรณ์มาขายให้สมาชิกกู้ยืม
ส่วนสหกรณ์นอกภาคเกษตรที่ไม่ได้ทำธุรกิจการเงินเป็นหลัก เช่น สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์
บริการ ต้องขอสินเชื่อจากเจ้าของสินค้าหรือกู้เงินและเงินทุนจากภายนอกบ้าง สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ขนาดเล็ก ที่มีเงินและเงินทุนหมุนเวียนภายในไม่เพียงพอ ก็กู้เงินและเงินทุนภายนอกบ้างในเครือข่ายสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนด้วยกัน
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็กมักจะซื้อหรือขายเงินและเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอภายใน
สหกรณ์ หากจะกู้จากภายนอกบ้างก็มักจะเป็นการกู้จากสมาชิกที่มีฐานะดีหรือจากหน่วยงานนายจ้างที่สมาชิก
สังกัดเป็นลูกจ้าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่มากมักมีเงินและเงินทุนเหลือจากให้บริการแก่สมาชิก
ภายในสหกรณ์ ที่เรียกว่า “สภาพคล่องส่วนเกิน” จำนวนมาก คณะกรรมการจะต้องนำเงินของสหกรณ์             
ไปฝากหรือลงทุนตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อเสนอแนะ :
สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่มากที่ต้องนำเงินสหกรณ์ไปฝากหรือลงทุนตามตามข้อ
บัญญัติมาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ควรต้องมีข้อบังคับและระเบียบให้สมาชิกผู้จะ               
สมัครเป็นกรรมการต้องผ่านการศึกษาอบรมตามเกณฑ์ที่วางไว้ก่อน เพราะต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบมาก
ในการบริหารความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงิน คน และวัตถุอุปกรณ์ของสหกรณ์ รวมทั้งต้อง             
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) ที่ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ๆ (Financial Products) ซึ่งจะเป็นผลทำให้มีการกู้และการให้กู้เงินและเงินทุนแบบใหม่
หลากหลายให้บริการภายในและภายนอกสหกรณ์ได้ผลดีแบบต่อเนื่องยั่งยืน
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ฅนสหกรณ์ออมทรัพย์:

ประเด็นและแนวทางใน การพัฒนา
โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา*

ข

บวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เริ่มต้นขึ้นในปี 2492 โดยการจัดตั้ง
“สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัดสินใช้” จากนั้นได้ขยาย  
การจัดตั้งไปยังองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ณ ปี 2551
มีสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ทั้งสิ้น 1,309 สหกรณ์ รวบรวมข้อมูลได้
ทั้งสิ้น 1,253 สหกรณ์ มีสมาชิกรวมกันประมาณ 2.42 ล้านคน       
มีสินทรัพย์รวมประมาณ 8.35 แสนล้านบาท (กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์, 2552) ยิ่งกว่านั้นมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยคาดว่าจะเพิ่มเป็น “ล้านล้านบาท” ในอนาคตอันใกล้นี้ แม้ว่า
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
แต่เพื่อความไม่ประมาท ขบวนการควรจักได้ทบทวนตัวเองอย่าง
สม่ำเสมอ บทความนี้เป็นอีกความพยายามหนึ่งที่ต้องการชี้ให้เห็น
ถึงสถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย และ แนวทาง
การปรับตัวต่อไปในอนาคต
“ฅน” เป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง
ในสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สามารถแบ่ ง   ฅน ออกเป็ น 3 ฝ่ า ย               
คื อ สมาชิ ก คณะกรรมการดำเนิ น การ และเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี            
ความเกี่ยวข้องผูกพัน และถ่วงดุลกันอยู่ โดยสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของ
สหกรณ์เป็นผู้เลือกคณะกรรมการให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารงาน
สหกรณ์ โดยคณะกรรมการจะไปจัดจ้างเจ้าหน้าที่เข้ามาให้บริการ
แก่สมาชิกตามกติกาของสหกรณ์ ในส่วนของสมาชิกอาจแบ่งออก
เป็นได้เป็น 4 กลุ่มตามฐานะทางเศรษฐกิจและความเข้าใจเรื่อง
สหกรณ์ ได้แก่ กลุ่มที่มี   รายได้พอเพียงและเข้าใจเรื่องสหกรณ์
กลุ่มที่มีรายได้พอเพียงแต่ไม่เข้าใจเรื่องสหกรณ์ กลุ่มที่มีรายได้     
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และ กรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ จำกัด
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ไม่พอเพียงแต่เข้าใจเรื่องสหกรณ์ และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่พอเพียงและไม่เข้าใจเรื่องสหกรณ์
สำหรับกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสหกรณ์ ส่วนกลุ่มที่สองมีแนวโน้มที่จะเข้ามา
เพื่อใช้สหกรณ์เป็นช่องทางหนึ่งในการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเอง กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่พร้อมจะ
ใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพื่อสร้างชีวิตของตนให้ดีขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มที่ตกอยู่ในวังวนแห่งหนี้สิน
และสร้างความปวดหัวให้สหกรณ์ อย่างไรก็ตามผู้เขียนเชื่อว่าความเข้าใจในหลัก วิธีการ และอุดมการณ์
สหกรณ์ มีความสำคัญกว่าฐานะทางเศรษฐกิจ เพราะหากสามารถทำให้สมาชิกมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้
จะช่วยยกระดับสมาชิกจากกลุ่มที่สองสู่กลุ่มที่หนึ่ง และ จากกลุ่มที่สี่สู่กลุ่มที่สาม ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องต่อไป             
ถึงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในภาพรวม ดังนั้นขบวนการควรจะเร่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
อุดมการณ์สหกรณ์สู่สมาชิกให้มากขึ้น โดยอาจประกาศให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติของขบวนการ
ในส่วนของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานด้านนโยบายของสหกรณ์นั้น
กฎหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้แต่ละสหกรณ์มีกรรมการไม่เกิน 15 ฅน ดังนั้นประเด็นเรื่องจำนวนจึง            
ไม่นำมาวิเคราะห์ในที่นี้ ส่วนประเด็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องที่เป็นคำถามอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไปกรรมการ
มาจากการเลือกกันเองของสมาชิก สมาชิกทุกคนมีสิทธ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยไม่มีข้อกำหนด
ในเรื่องของความสามารถหรือคุณสมบัติขั้นต้นไว้ หากสหกรณ์ใดได้กรรมการที่มีความสามารถจะส่งผลให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่หากได้กรรมการที่ไม่มีความสามารถหรือมีความสามารถแต่ไม่มีความละอาย
และเกรงกลัวต่อบาปก็อาจทำให้สหกรณ์พบกับความเสียหายอย่างรุนแรงได้ เพือ่ แก้ไขปัญหานี้ จำเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องจัดให้การศึกษาอบรมอย่างเข้มข้นทั้งด้านความสามารถด้านการบริหาร บริการ และจริยธรรม            
แก่คณะกรรมการ อย่างไรก็ตามในระยะยาวจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะสมัคร         
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อคัดกรองเบื้องต้นว่าผู้ที่จะมาเป็นกรรมการสหกรณ์นั้นเป็นผู้มีความสามารถและ                 
มีคุณธรรม
และเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรธุรกิจด้านการเงินที่ทำกับเจ้าของของตนเอง ดังนั้น          
คณะกรรมการจึงควรมีทั้งผู้ที่มีความสามารถในการบริการและบริหารงาน ในขณะที่สหกรณ์มีขนาดเล็ก                 
ยังไม่สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ คณะกรรมการจำเป็นต้องให้น้ำหนักกับงานบริการมาก             
เมือ่ สหกรณ์มขี นาดใหญ่ขนึ้ สามารถจ้างเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามารับผิดชอบงานประจำได้แล้ว คณะกรรมการควรถ่ายโอน
งานบริการให้กับเจ้าหน้าที่ แล้วหันมาให้ความสำคัญกับงานด้านบริหารมากขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
คณะกรรมการของสหกรณ์ที่สามารถจ้างเจ้าหน้าที่ของตนเองได้อย่างเพียงพอแล้ว จำนวนหนึ่งยังไม่ยอมวาง
มือจากงานให้บริการ (บางครั้งกลายเป็นการก้าวก่ายงานของเจ้าหน้าที่) จนไม่มีเวลาทำงานบริหาร ทำให้
การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นด้วยคำว่า “การควบคุมองค์กรแบบประชาธิปไตย” ซึ่งถูก
แปลความว่ า “หนึ่ ง ฅนหนึ่ ง เสี ย ง” ทำให้ ก รรมการจำนวนมาก “เน้ น การบริ ห ารการเมื อ งมากกว่ า
การบริหารธุรกิจของสหกรณ์” สิ่งที่ตามมาก็คือสหกรณ์ไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างที่ควรจะเป็นและ           
ไม่สามารถแสดงบทบาทในการพัฒนาสมาชิกและสังคมได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนวิธีปฏิบัติ
ตามหลัการประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในวงการสหกรณ์สากลได้ยอมรับกันแล้วว่าหลักการ “หนึ่งคน
หนึ่งเสียง” นั้นให้ถือใช้อย่างเคร่งครัดเฉพาะในสหกรณ์ขั้นปฐม (สมาชิกเป็นบุคคลธรรมดา) เท่านั้น ส่วนใน
สหกรณ์ระดับอื่นๆ ให้ปรับใช้หลักการนี้ตามความเหมาะสม ซึ่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก็ได้เปิดโอกาส       
ในเรื่องนี้ไว้ (มาตรา 106 และ มาตรา 107) ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์จะทบทวน
เรื่องนี้ ก่อนที่ระบบการเลือกตั้งจะทำลายระบบสหกรณ์ เหมือนที่กำลังทำลายประเทศไทยอยู่ในขณะนี้
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ในส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำของ
ตนเองแล้ว โดยจำนวนเจ้าหน้าที่ของแต่ละสหกรณ์จะแตกต่างกันไปตามขนาดธุรกิจ กิจกรรม และนโยบาย
บางแห่งอาจมีจำนวนที่เหมาะสมแล้ว บางแห่งอาจมากหรือน้อยเกินไป จำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละสหกรณ์จะ
ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม ซึ่งองค์กรระดับสูงของขบวนการอย่างชุมนุมสหกรณ์
แห่ ง ประเทศไทยน่าที่จะพัฒนาเครื่องมือสำหรับ วิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งนี้ นอกจากจำนวนแล้ ว
คุณภาพของเจ้าหน้าที่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง และต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา ขณะนี้หลายสหกรณ์
สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองแล้ว แต่อีกจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ดังนั้นขบวนการโดยภาพรวมต้องช่วยกันดำเนินการ โดยควรร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน และภาคเอกชน

สรุป

เมื่อพิจารณาถึงทรัพยากรด้านบุคคลพบว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่คือความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในเรื่อง
ของสหกรณ์ ในขณะที่กรรมการดำเนินการจำนวนหนึ่งยังติดบ่วงของคำว่า “หนึ่งฅนหนึ่งเสียง” เน้นบริหาร
การเมืองมากกว่าบริหารธุรกิจ เน้นการทำงานบริการมากกว่างานบริหารนโยบาย การก้าวก่ายงานกัน
ระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการยังพบเห็นอยู่ทั่วไป และเมื่อมองขบวนการสหกรณ์ในภาพรวมก็พบว่า          
ด้วยโครงสร้างที่เป็นอยู่นั้นมีส่วนทำให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ขาดเอกภาพ อ่อนแอ ไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมในภาพรวมของขบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“จำเป็นอย่างยิ่งแล้วครับที่พวกเราจะต้องหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกันเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้กับ
ขบวนการสหกรณ์”

เอกสารอ้างอิง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. 2552. สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินประจำปี 2551: สหกรณ์ออมทรัพย์. กรุงเทพฯ:
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
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ท่านว่าเป็นกรรมการแบบไหน...

ในสหกรณ์ดี
โดย ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

เมื่อ

คราวที่แล้วกระผมได้เขียนบทความเรื่อง “ท่านจะเป็น
สมาชิกแบบไหนในสหกรณ์ดี...” ก็ต้องขอขอบคุณที่มี
หลายท่านก็บอกว่ามีส่วนดีที่ช่วยเตือนใจ ให้สมาชิกได้ไม่ประมาท
ในการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องยิ่งขึ้น... แต่ก็มีสมาชิกบางท่านเขาย้อนมา
ว่าในฐานะที่อาจารย์อยู่ยงคงกะพันในการเป็นกรรมการ สอ.มก.       
มานานถึ ง กว่ า 20 ปี แ ล้ ว น่ า จะเขี ย นเรื่ อ ง “จะเป็ น กรรมการ
แบบไหนดี” ด้วย เพราะกรรมการจะได้รู้จักมองตัวเองบ้างว่า  
การเป็นกรรมการนัน้ ควรจะเป็นแบบไหนดี ทัง้ นีก้ ม็ ไิ ด้หมายความว่า
ตัวอาจารย์นั้นเป็นกรรมการที่ดีนะ (แต่เป็นกรรมการที่น่าหมั่นไส้
มากกว่า สมาชิกเขาเลยยังเลีย้ งเอาไว้ดเู ล่น...) จึงได้กลับมานัง่ คิดดูวา่
ก็พอจะวิจารณ์กันได้เพราะอยู่ในวงการมานานพอจะมองออกว่า
กรรมการในสหกรณ์ออมทรัพย์นนั้ ก็มหี ลายรูปแบบเช่นกัน ก็สว่ นใหญ่
ล้วนแต่ดีๆ กันทั้งนั้นแหละ ขึ้นอยู่กับบุคลิก ความสามารถและ          
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่างๆ กันออกไป ก็ลองนำไปคิดดูก็แล้ว
กันก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้าง สำหรับผู้ที่เป็นกรรมการและผู้ที่เป็น
สมาชิกก็ลองนำไปอ่านดูก็แล้วกัน ส่วนจะเชื่อหรือไม่และถูกอกถูกใจ
หรือไม่นั้นก็ นานาจิตตัง
		 การได้เข้ามาเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ส่วน
ใหญ่แล้วก็ด้วยความสมัครใจหรือเต็มใจเข้ามารับใช้บรรดามวล
สมาชิกในการบริหารสหกรณ์ แต่ก็ยังมีบ้างอยู่เหมือนกันที่เข้ามา
เป็นกรรมการ หรือประธานกรรมการโดยตำแหน่งหน้าที่การงานที่
เขาเรียกว่า “ราชรถมาเกย” สมัยก่อนมีแบบนี้เยอะ แต่หลังจาก
กฎหมายกำหนดให้มีการเลือกตั้งเท่านั้นก็ดูจะน้อยลงไปหน่อยแต่ก็
ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ยั ง มี อ ยู่ โ ดยพฤติ นั ย อยู่ บ้ า ง กรรมการที่ เ ข้ า มา             
โดยแบบนีม้ ที งั้ ดีและไม่ดขี นึ้ อยูก่ บั ตัวบุคคล ถ้าท่านเข้าใจในสหกรณ์ดี
และไม่ได้มีอคติในทางร้ายกับสหกรณ์มาก่อนก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้า
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เป็นบางคนซึ่งเคยมองสหกรณ์และกรรมการสหกรณ์ในแง่ไม่ดีมาก่อน แล้วเกิดได้มาเป็นประธานกรรมการ             
ขึ้นมา โดยมิได้ตั้งใจก็ “ต้องระวังตัว” หน่อยก็แล้วกันจนกว่าจะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ เพราะท่านอาจจะมี
แนวคิดแปลกๆ และสั่งการแบบบริหารหน่วยงานโดยท่านไม่รู้หรอกว่า ประธานกรรมการดำเนินการก็            
เป็นเพียงกรรมการคนหนึ่งที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมเท่านั้นเอง การอนุมัติใดๆ นั้น            
เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายอำนาจให้
ใครไว้ก่อน ในเรื่องใดๆ เป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการคล่องตัวในการบริหารเท่านั้น ในทางกลับกันท่าน
ประธานหรือรองประธานนัน่ แหละทีจ่ ะต้องลงนามในฐานะผูแ้ ทนสหกรณ์ในบางเรือ่ ง ทีแ่ ม้ทา่ นเองจะไม่เห็นด้วย
แต่เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการเขาเห็นด้วย
ถ้าโชคดีเกิดได้ประธานโดยตำแหน่ง เป็นบุคคลที่เข้าใจสหกรณ์ดี และมีความตั้งใจเข้ามาบริหาร
สหกรณ์โดยแท้จริงแล้ว ก็จะยิ่งทำให้สหกรณ์เจริญรุดหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะการมีตำแหน่งหน้าที่
เป็นหัวหน้าหน่วยงานอยู่ด้วยนั้นจะยิ่งมีส่วนเสริมให้สหกรณ์มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นมากทีเดียว
ต่อไปนี้จะพูดถึงกรรมการที่ปัจจุบันเข้ามาโดยการเลือกตั้ง โดยทั่วไปก็แล้วกัน ว่าพอจะแบ่งแยกออก
ได้เป็นกี่แบบตามที่ผมวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมาในสหกรณ์
แบบที่ 1 ยึดมั่นถือมั่นในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติต่างๆ อย่างเคร่งครัด กรรมการ
ประเภทนี้มีส่วนดีมากที่ช่วยเหนี่ยวรั้งให้กรรมการประเภทอื่นๆ ได้ชะงัก ในการใช้อำนาจไม่ถูกต้องใน            
การกระทำการบางอย่างได้ แต่บางท่านอาจจะยึดมั่นถือมั่นเกินไปแม้จะมีช่องทางให้อำนาจกรรมการได้แต่
ต้องรับผิดชอบเพื่อสมาชิกบ้างก็ไม่ยอมเลย ก็จะเป็นกรรมการประเภทที่ สอ.มก. เราเรียกกันว่าประเภท             
“ใจไม่ถึง พึ่งไม่ได้” ก็อาจจะมากไปหน่อยเพราะประเพณี สอ.มก. เรามักจะชอบกรรมการประเภท “ใจถึง
พึ่งได้” กันเป็นส่วนใหญ่
แบบที่ 2 บริการสมาชิกอย่างสุดขั้วหัวใจ กรรมการประเภทนี้จะเสียสละเวลาและแม้จะยอมเสี่ยง
ทุกอย่างเพือ่ บริการสมาชิก เพราะตัง้ เกณฑ์ไว้แต่แรกแล้วว่าเมือ่ เป็นกรรมการแล้วก็ตอ้ ง “ใจถึงพึง่ ได้” ลูกเดียว
กรรมการประเภทนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในแง่ได้นำข้อมูลข้อเท็จและข้อจริง จากมวลสมาชิกมาชี้แจงให้
คณะกรรมการได้รู้และเข้าใจถึงความเดือนร้อนและความต้องการของสมาชิกบางคนบางหมู่บางกลุ่ม ได้นำ
มาพิจารณาโดยถ่องแท้ยิ่งขึ้น ทำให้กรรมการประเภทที่ 1 ต้องใจอ่อนเห็นด้วยคล้อยตามไปด้วยได้ในบางครั้ง
เหมือนกัน หรืออย่างน้อยก็ได้ทราบความเดือนร้อนหรือความต้องการของสมาชิกผู้น้อย ผู้เดือดร้อนบางคน
ได้เป็นที่ทราบและรับรู้กันบ้างในหมู่กรรมการด้วยกัน
แบบที่ 3 “ประเภทแทงกั๊ก” คือคาบเกี่ยวระหว่างประเภทที่ 1 และที่ 2 คือบริการสมาชิกนั้น
บริการแน่ช่วยเต็มที่เหมือนกัน แต่ต้องเป็นช่องทางที่ให้อำนาจคณะกรรมการกระทำได้ และขอพิจารณา          
ข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป และเคยมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติกันมาแล้วหรือไม่อย่างไร สรุปแล้วกรรมการ
ประเภทนี้จะยอมเสี่ยงเหมือนกันแต่ต้องมีหลักการและมองความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป (ขอกระซิบว่าใน
สอ.มก. เรามีกรรมการแบบนี้ค่อนข้างเยอะ ใครบ้างก็ดูๆ เอาเอง)
แบบที่ 4 “ประเภทตามน้ำ” กรรมการประเภทนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งคือ ท่านจะรับฟังและวิเคราะห์
ตามข้อคิดเห็นในทั้งแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 แล้ว เสียงส่วนใหญ่ไปทางไหน ก็จะเห็นตามด้วย
กรรมการประเภทนี้จะดีมาก เพราะมักจะไม่มีข้อขัดแย้ง ถกเถียงในการประชุม และเมื่อท่านพูดมาก็แสดงว่า
นั่นแหละคือเสียงส่วนใหญ่ไปทางนั้นค่อนข้างแน่นอน
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โดยสรุปแล้วทั้ง 4 แบบที่กล่าวมาต่างก็ดีด้วยกันทั้งนั้นเลย และก็จะดีมากต่อสหกรณ์ถ้ามีกรรมการ
ทั้งสี่แบบนี้คละคล้าวกันไป แต่ที่สำคัญที่สุดคือขอให้กรรมการทุกๆ แบบนี้ต่างก็มีอุดมการณ์ในทางบวก คือ
ค้านก็ค้านอย่างสร้างสรรค์ จะแบบบริการสมาชิก แบบ “แทงกั๊ก” หรือแบบตามน้ำ ก็เพื่อสร้างสรรค์        
ให้สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และกรรมการทุกคน ต่างก็สละเวลามาร่วมช่วยงานสหกรณ์กัน
อย่างจริงจัง เพราะนับวันงานของกรรมการสหกรณ์จะยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้น จนกรรมการบางท่านแทบจะไม่
ได้ทำงานประจำของตัวเองเท่าที่ควร การทำงานของกรรมการส่วนใหญ่เป็นการทำงานเป็นคณะจึงจำเป็น
ต้องมีการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นของทุกคนแล้วจึงมีมติของที่ประชุม เป็นแนวทางปฏิบัติ กรรมการ
จึงต้องมาร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
งานบางอย่าง เช่น งานวางแผนและพัฒนา ก็ต้องอาศัยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์มาก่อนเพื่อให้ สอ.มก. เราได้เจริญก้าวหน้าเป็นสหกรณ์ชั้นนำอยู่ในวงการ สหกรณ์ของเรา          
จึงไม่ควรจะขาดเสียซึ่งกรรมการที่ผ่านประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาอยู่ด้วยเสมอ
เพื่อจะได้ใช้มันสมองของท่านเหล่านี้ช่วยชี้แนะแนวทาง และวางแผนพัฒนาต่างๆ ไม่ให้ สอ.มก. เราล้าหลัง
ใครๆ เขา และที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ “การบริหารความเสี่ยง” ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันนี้จะต้องทำ
เพื่อให้การบริหารงานของ สอ.มก. เราเป็นไปโดยความไม่ประมาทพลาดพลั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. เราคงจะมีสินทรัพย์ถึง 2 หมื่นล้านในอีก 2 - 3 ปี อย่างแน่นอนและแม้
ขณะนี้เราก็มีเงินเหลือที่จะต้องนำไปลงทุนภายนอกเป็นหมื่นล้านแล้ว การลงทุนนี้คณะกรรมการดำเนินการ
และ/หรือคณะย่อยที่เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารการเงิน” จะต้องประชุมและตัดสินใจลงทุนต่างๆ           
ครั้งละเป็นร้อยๆ ล้าน อันหมายถึงการที่จะได้กำไรมาก/น้อย หรือกำไรกำไร หรือขาดทุนกำไร แค่ไหน
อย่างไรนั้นไม่ใช่ของง่ายๆ กันอีกแล้ว ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินนั้นมากขึ้นมากขึ้น
นับวันจะมีแต่ความเสี่ยงและความเครียด ต้องใช้ความรู้ความสามารถความเอาใจใส่ และการต้องทุ่มเทเวลา
ความคิดและหัวสมองของตนเองซึ่งนับวันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนั่นแหละคือในอนาคต กรรมการประเภทนี้
จำเป็นจะต้องมีอยู่เสมอ คือประเภทที่มีความละเอียดอ่อน รับผิดชอบสูงมาก มีความรู้จริงในเรื่องการลงทุน
และยอมเสียสละเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา
ทำไปทำมา การที่ สอ.มก. เราได้เป็นผู้ริเริ่มแบ่งสายกรรมการเป็น สายวิชาการ และสายธุรการ
(บริการ) ที่ดูในตอนแรกๆ จะไม่ค่อยยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตยบ้าง แต่เมื่อมาดูกันถึงสถานการณ์
ในปัจจุบันนี้และในอนาคตของสหกรณ์แล้ว ก็นับว่าเหมาะสมดีเหมือนกัน เพราะในการบริหารสหกรณ์นั้น
ต้องใช้ความสามารถของกรรมการในทั้งสองด้านควบคู่กันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่ายังอาจแบ่งกรรมการสหกรณ์ออกได้เป็น ประเภทวิชาการและประเภท
บริการได้ด้วยและก็มีไม่น้อยที่มั่วได้ทั้งสองอย่างคือ ทั้งวิชาการและบริการและในอนาคตกรรมการส่วนใหญ่    
ก็จะค่อยๆ รู้และเข้าใจยิ่งขึ้นทั้งทางด้านวิชาการและความจำเป็นที่ต้องบริการเช่นกัน กรรมการ สอ.มก.
ส่วนใหญ่จึงจะมาลงเอยที่เป็นได้ทั้งสองรูปแบบ แต่ก็ยังพอมองออกว่าท่านใดถนัดแท้จริงในด้านไหนกันแน่
เท่าที่เล่าให้ฟังกันมาจากประสบการณ์ ก็พอจะเห็นได้ว่าพอจะแบ่งรูปแบบกรรมการสหกรณ์มาเป็น
แบบต่างๆ ได้ก็จริงซึ่งต่างก็มีประโยชน์และสำคัญต่อสหกรณ์เช่นกัน จึงขอให้มีการถ่วงดุล กันให้ลงตัวพอดี
พอดี ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากกับสหกรณ์ และที่สำคัญกว่านั้นคือ กรรมการทุกคนควรจะต้องเสียสละ
และมีเวลาให้กบั สหกรณ์มากพอ เพราะยิง่ นานวันเข้า เงินมากเข้า งาน สอ.มก. เราก็ยงิ่ เพิม่ ขึน้ เป็นเงาตามตัว
และที่สำคัญที่สุดคือ กรรมการทุกท่านควรจะต้องปรับทัศนคติให้เป็นไปในทางเดียวกัน ไม่ลืมมองจุดใหญ่
ที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสหกรณ์และบรรดาสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ที่แท้จริงโดยรวมเป็นสำคัญ
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การใช้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ทัดชา ตุ้นสกุล (7037)*
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอ.มก.) ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502            
แรกเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่าสหกรณ์ข้าราชการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดสินใช้ มีสมาชิกแรกเริ่ม               
อยู่ 110 คน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2512 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำกัด และมีการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทุนต่างๆ ที่ใช้ในระบบสหกรณ์ พัฒนา
สร้างความเจริญยิ่งขึ้นเรื่อยมาตามลำดับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า ต้องเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ล้ำเลิศสวัสดิการ ดำเนินงานโปร่งใส คู่ใจ
ประชาคม มก. และมีพันธกิจต่อชาวประชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการส่งเสริมการออม พร้อมให้สิน
เชื่อ ส่วนเหลือลงทุนเจือจุนสวัสดิการ บริการด้วยน้ำใจ ก้าวไกลเทคโนโลยี ความรู้มีโดยทั่วถึง พึงเอื้ออาทร
สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เขียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด นับแต่เริ่มเข้ารับราชการ          
ในปี 2532 นับถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ได้มีโอกาสใช้สหกรณ์แห่งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต           
ของตนเองเป็นเวลาหลายครั้งหลายหนแล้ว รู้สึกประทับใจในการบริหารการจัดการของคณะผู้บริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ แห่งนี้เป็นอย่างยิ่งในการดูแลเอาใจใส่สมาชิกให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีการบริการที่ดี
พัฒนาความรู้ ใส่ใจในสวัสดิการให้กับสมาชิก นับแต่เริ่มสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ จนกระทั่งเสียชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความโปร่งใสของการดำเนินกิจการ จะมีระบบตรวจสอบที่เข้มข้น ถูกขั้นตอน       
ตามกฎหมายทุกประการทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของรั้วร่มนนทรีได้มีโอกาสเข้ามา
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายที่ช่วยพัฒนาชีวิต
ของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งจะขอกล่าวไว้พอสังเขปดังต่อไปนี้
1. ใช้สหกรณ์ฯ ในการรู้จักการออมทรัพย์เพื่อสร้างอนาคต ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ชื่อนั้นก็บอก
อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการออมทรัพย์ ผู้เขียนจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการออมทรัพย์ด้วยการถูกหักจาก
เงินเดือน เพื่อเป็นมูลค่าหุ้น ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกหักสะสมไว้ทุกเดือนเปรียบเสมือนการฝากเงินประจำไว้                
ที่ธนาคาร เงินเหล่านี้จะถูกเฉลี่ยคืนให้เป็นเงินปันผลในช่วงปลายปี เมื่อคิดดูแล้วจะได้มากกว่าดอกเบี้ย             
ในธนาคาร ทำให้ในแต่ละเดือนผู้เขียนได้มีโอกาสรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักการบริหารเงิน รู้จักคุณค่า
ของเงิน และมีความหวังเมื่อถึงปลายปี เงินจำนวนนี้จะถูกสะสมเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้เขียนจะ           
ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ลองคิดดูซิว่าถ้าตราบใดที่ผู้เขียนยังไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เงินที่เพิ่มขึ้นทุกปีนั้นจะมีจำนวนเท่าใด นับเป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิที่จะนึกถึงได้
2. ใช้สหกรณ์ฯ ในการรู้จักการวางแผนการใช้เงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่นในระยะสั้น
เมื่อคราวใดมีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนกะทันหัน ผู้เขียนก็ได้ใช้วิธีการกู้เงินแบบฉุกเฉิน ซึ่งใช้ระยะ
* ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลที่ 2 หุ้น สอ.มก. 5,000.-บาท
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เวลาดำเนินการที่สั้น มีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก สามารถนำเงินสดนั้นมาใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่      
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่มีความจำเป็นต้องไปเสียดอกเบี้ยให้กับนายทุนนอกระบบ ส่วนใน
ระยะยาว ผู้เขียนก็ใช้บริการเงินกู้สามัญ สร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นเช่นในชั้นต้น             
ผู้เขียนและบุตรต้องประสบปัญหาในเรื่องการเดินทางมาทำงานสายและบุตรต้องเข้าโรงเรียนล่าช้า เนื่องจาก
บ้านเช่าที่พักอาศัยนั้นอยู่ไกล และต้องใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ประจำทาง ต่อมาเมื่อผู้เขียนมีทุนเรือนหุ้น
มากพอสมควร และอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถจะกู้เงินสามัญได้แล้วก็ได้ใช้โอกาสนั้นในการกู้ และนำเงินไปซื้อ
รถยนต์มือสองมาใช้ สร้างความสะดวกให้กับตนเองและบุตรในทันที สำหรับเรื่องการซื้อบ้าน ซึ่งถือเป็น            
หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญและเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ผู้เขียนก็ใช้วิธีดำเนินการ
เช่นเดียวกับการซื้อรถยนต์
3. ใช้สหกรณ์ฯ ในการแสวงหาความก้าวหน้าจากการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติม ภายหลังจากการ
จบการศึกษาในระดับเดิม เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งผู้เขียนก็ได้ใช้โอกาสอันนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นจากหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษาทั่วไป ประเภททุนการศึกษาสำหรับสมาชิก
4. ใช้สหกรณ์ฯ ในการทำให้บุตรของผู้เขียนมีความมานะ พยายามทำให้ตนเองมีผลการศึกษา
เล่าเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ทางสหกรณ์ฯ ได้กำหนดไว้ และมีโอกาสได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี        
ซึ่งมีการแจกให้ทุกปีเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บุตรสมาชิกที่มีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรในการเรียนจนมี     
ผลการเรียนดี ในพิธีมอบทุนนี้มีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เสมือนหนึ่งเป็นพิธีรับปริญญา บุตรสมาชิก
ทุกคนที่ได้รับทุนนี้จะมีความรู้สึกประทับใจกับพิธีการที่ให้ความสำคัญกับเด็กๆ จนกระทั่งมีความรู้สึกที่            
เป็นความภาคภูมิใจ มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ            
ในอนาคต ดังคำให้โอวาทของท่านอธิการบดีซึ่งมาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษานี้ทุกปี
5. ใช้สหกรณ์ฯ ในการทำให้ผู้เขียนรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อให้ตนเองมีองค์ความรู้และวิสัยทัศน์
เพิ่มมากขึ้น โดยในแต่ละปีทางสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่สมาชิก โดยวิทยากรที่มีความรู้              
ความสามารถ และมีชอื่ เสียงมาถ่ายทอดให้ความรู้ เพิม่ ทักษะทัง้ ในและนอกสถานที่ เป็นระยะตามความเหมาะสม
ของเวลา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเรื่องการงาน และเรื่องส่วนตัวรวมถึงสุขภาพด้วย
6. ใช้สหกรณ์ฯ ในกรณีที่ผู้เขียนเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน หรือต้องการพักผ่อน ทางสหกรณ์ฯ  
ก็มีบ้านพักรับรองตากอากาศเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ผู้เขียนได้มีโอกาสพักผ่อนร่วมกับครอบครัว             
ในบรรยากาศชายทะเล และเติมเชื้อไฟในการทำงานให้กับตนเองได้เป็นอย่างดีอยู่หลายครั้ง
7. ใช้สหกรณ์ฯ ในการเรียนรู้หลักการ และมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น
เพราะในการบริหารจัดการของระบบสหกรณ์ฯ นั้น สมาชิกทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน การดำเนินการ
ต่างๆ ยึดหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการอภิปรายและออกคะแนนเสียงลงประชามติ เช่น
ในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะมีวาระต่างๆ ที่กำหนดขึ้นให้สมาชิกได้ใช้สิทธิอภิปราย หรือมี            
ข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางผู้บริหารสหกรณ์ได้รับฟังเพื่อการแก้ไข หรือชี้แจงทำความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม หลักการนี้ถือเป็นรากเหง้าของระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
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8. ทางสหกรณ์ฯ ยังได้กำหนดสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกมีสิทธิได้รับไว้มากมาย ถ้าอยู่ในเงื่อนไข     
ที่ทางสหกรณ์ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะมีเงื่อนเวลาเริ่มนับแต่การเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จนกระทั่งลาออก                 
จากการเป็นสมาชิกหรือเสียชีวิต เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ล้วนแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งสิ้น                  
ผู้เขียนก็ใช้สิทธิเหล่านี้เรื่อยมา จนเชื่อว่าสหกรณ์ฯ แห่งนี้สามารถบริการสมาชิกและครอบครัวตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตายได้
ด้วยหลักคิดที่ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมายถึง การปรับปรุง การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
ให้กับชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ในหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตว่าดีขึ้นอย่างไรนั้น มีท่านผู้รู้ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น นักจิตวิทยาได้จำแนกหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพชีวิต             
ไว้วา่ การมีงานทำ การพักผ่อน การรับประทานอาหาร การหลับนอน การติดต่อทางสังคม การเป็นพ่อแม่ทดี่ ี
การประกอบอาชีพทีม่ รี ายได้มนั่ คง การรักสิง่ แวดล้อม การยอมรับตนเอง และนายวอลแลนซ์ (Wallance.1974)
เขียนไว้ในหนังสือ “Identific of Quality of Life Indicators for Use in Family Planing Programs”
เกณฑ์ประเมินคุณภาพชีวิตประกอบด้วย มีสุขภาพและสวัสดิการ มีการติดต่อสื่อสารกันในสภาพสิ่งแวดล้อม
ของตนเป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สามารถติ ด ต่ อ กั บ บุ ค คลได้ ทุ ก คน มี ส ติ ปั ญ ญาร่ า งกายและอารมณ์ ดี            
มีการพัฒนาเศรษฐกิจ มีความมั่นคงปลอดภัย สำหรับเกณฑ์ประเมินคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สังเกต         
ที่ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและศาสนา ความสามารถในอาชีพ ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่และ  
การปรับตัวในสภาพแวดล้อม สุขภาพกายและสุขภาพจิต การมุ่งมั่นในค่านิยมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฝังใน
จิตสำนึกคนไทยทุกคน การมีคุณธรรมจริยธรรม
ผู้เขียนคิดว่าเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ของเราได้มีการบริหารจัดการ
และดำเนินการให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองตามที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้ว     
ข้างต้น และเมื่อนำผลที่ได้รับนั้นมาเทียบเคียงเข้ากับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้รู้ทั้งหลายแล้ว
จะเห็นว่าสมาชิกทุกคนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สามารถใช้สหกรณ์ฯ แห่งนี้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้เช่นเดียวกับผู้เขียนอย่างแน่นอน
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การใช้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
รศ.สุบงกช จามีกร (1905)*
จากกรุงเทพฯ มานานแล้ว หลังจากเออรี่รีไทร์ก็ย้ายภูมิลำเนามาอยู่เชียงใหม่ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่คนเหนือ
แต่ก็ได้เลือกแล้วว่าชีวิตหลังเกษียณควรจะมาอยู่เมืองที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศดี ค่าครองชีพไม่สูงนัก   
การจราจรไม่คับคั่ง มีโรงพยาบาลค่อนข้างทันสมัย มีสนามบินที่จะกลับไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ได้เมื่อยาม
เจ็บไข้ได้ปว่ ยมากๆ ก็เลยเลือกเชียงใหม่ โดยเตรียมการซือ้ ทีซ่ อื้ ทางไว้ตงั้ แต่รบั ราชการอยู่ เมือ่ มาอยูแ่ ล้วก็คอื ว่า
เลือกไม่ผิด อยู่มาเกือบ 10 ปีแล้ว แต่ก็มีความรู้สึกว่าทำไมเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ดูเหมือนว่าเพิ่ง
เข้าไปเป็นอาจารย์เมื่อเร็วๆ นี้เอง ตอนเข้าไปสอนหนังสือใหม่ๆ หัวหน้าภาควิชาฯ บอกขอร้องแกมบังคับ              
ให้ไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ก็อิดออดไม่ไปสักที ไม่ใช่อะไรหรอกเป็นเพราะว่ายังไม่รู้
เรื่องว่าเป็นสมาชิกไปทำไม เป็นแล้วจะได้อะไรจากสหกรณ์ฯ บ้าง รู้แต่เพียงว่าจะต้องถูกหักเงินเดือน             
ทุกเดือน โดยไม่รู้ว่าหักเอาไปซื้อหุ้น ซึ่งหุ้นนี่แหละจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยาม
เกษียณอายุแล้ว ฉะนั้นมีความคิดว่าสหกรณ์ฯ น่าจะทำการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ใหม่ๆ หรือเก่าๆ ที่ยัง    
ไม่เป็นสมาชิกให้ทราบด้วย ถ้าทำแล้วก็ขออภัยด้วย คราวนี้ขอเล่าต่อนะ หัวหน้าภาคฯ ท่านนั้นทนรำคาญ          
ไม่ไหวเลยพาไปสมัครด้วยตนเอง เป็นอันว่าได้เป็นสมาชิกเลขที่ 1905 ไม่ตอ้ งบอกก็คงรูน้ ะว่าเก๋ากึก๊ ขนาดไหน
(ขณะที่เขียนบทความนี้ยังรู้สึกขอบคุณหัวหน้าภาคฯ ท่านนั้นไม่หาย ขอถือโอกาสขอบคุณมา ณ โอกาสนี้)
หลังจากเป็นสมาชิกแล้วก็ได้อาศัยสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรนี่เองเป็นสถาบันการเงินหลักเรื่อยมา
โดยไม่ได้ไปหาแหล่งไฟแนนซ์ที่ไหนอีก ตอนปลูกบ้านก็กู้เงินสหกรณ์ฯ เงินกู้นอกจากจะเสียดอกเบี้ยต่ำกว่า
ท้องตลาดแล้วยังได้เงินปันผลเฉลี่ยคืนอีก ระยะผ่อนเป็นระยะยาว ไม่แบกภาระค่าผ่อนส่งรายเดือนมาก             
ทำให้หายใจคล่องหน่อย
...อ้อ ยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่ประทับใจมากไม่รู้ลืม จึงอยากเล่าให้ฟัง เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกยังเล็ก           
ลูกชายอยากได้จักรยานไว้ถีบออกกำลังกายในหมู่บ้าน ลูกอยากได้มากและขอจักรยานจากแม่ ซึ่งปกติลูกจะ
ไม่รอ้ งขอเอาโน่นเอานีเ่ หมือนเด็กสมัยนี้ แม่บอกว่าแม่ซอื้ ให้ลกู แน่จะ้ แต่ลกู ต้องรอก่อนนะ อีกไม่นานเงินปันผล
สหกรณ์ฯ ของแม่ก็จะออกมาแล้ว รอต้นเดือนกุมภาพันธ์นะลูก ลูกเข้าใจและรอได้ พอตอนเย็นของวันที่
เงินปันผลออก แม่ก็พาลูกไปเลือกจักรยาน ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแล้ว แม่ยังจำจักรยานสีแดงและ
ความดีใจของลูกที่ได้จักรยานคันแรกได้ และในยามที่บางครั้งในชีวิตเริ่มต้นของครอบครัว เมื่อมีเหตุการณ์  
ผิดปกติ ทำให้ขาดเงินในมือบ้างก็ได้พึ่งพาเงินกู้ฉุกเฉินจากสหกรณ์นี่เอง นับว่าสหกรณ์เป็นที่พึ่งยามยากได้
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้เสมอ เวลาผ่านไปรวดเร็วมากแต่ก็ยังไม่เคยลืม นึกถึงแล้วยังมีความสุขไม่หาย
สำหรับชีวิตช่วงตั้งตัว พอใช้บ้างไม่พอใช้บ้าง ทุกข์บ้างสุขบ้าง หมุนเวียนสลับเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรคงที่ขอให้         
มีสติและปัญญาเข้าไว้ต่อให้เผชิญกับปัญหาหนักแค่ไหนก็แก้ไขได้ ที่สำคัญคือให้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดี
ที่สุดก็แล้วกัน ขอให้เชื่อเถอะว่าบุญกุศลมีจริงให้ทำดีที่สุดกับหน่วยงาน อย่าคิดเล็กคิดน้อย ทำความดี       
ไปเรื่อยๆ บั้นปลายของชีวิตจะสุขสบายเอง
* ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลที่ 3 หุ้น สอ.มก. 3,000.-บาท
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ชีวิตการทำงานเปรียบได้กับการเดินทางโดยรถไฟ บางครั้งตั้งเป้าหมายไว้ว่าเมื่อถึงสถานีปลายทาง
จะได้ไปถึงจุดหมายได้อย่างเป็นสุขสมหวัง ระหว่างทางจึงไม่เคยที่จะชมวิวข้างทางว่าสวยงามแค่ไหน แม่ค้า
ถั่วต้ม ไก่ย่าง วิ่งมาเร่ขายก็ไม่เคยซื้อชิม มุ่งหน้าไปเพื่อให้ถึงสถานีปลายทางอย่างเดียว เมื่อไปถึงแล้วอาจจะ
ไม่สุขสมหวังอย่างที่คาดคิดก็ได้ ชีวิตคือการเดินทาง การเดินทางที่สนุก ปลอดภัย และถึงที่หมายได้ จะต้อง
รูจ้ กั การวางแผนชีวติ วางแผนการเงินให้ดี ขอให้รวู้ า่ พวกเราโชคดีแล้วทีม่ แี หล่งเงินทุนทีว่ างใจได้ ในการออมนัน้
การซื้อหุ้นสหกรณ์เป็นการออมที่ฉลาด ค่อยเป็นค่อยไป โดยการที่ถูกหักเงินเดือนนั้นก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึก         
และต้องลำบากมาก เงินเดือนขึ้นก็ซื้อเป็นหุ้นไว้ มีเงินเหลือก็เอาเข้าบัญชีเงินฝาก ทำไปเรื่อยๆ ไม่ต้อง             
รีบร้อน ระหว่างรับราชาการให้หาความสุขไปด้วยออมไปด้วย ระหว่างทางก็มีความสุข พอเกษียณไปแล้ว          
จะได้เงินก้อนโตซึ่งสร้างความมั่นคงและมั่นใจในชีวิตได้แน่นอน
คราวนี้เรามาลองใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับชีวิตความเป็นอยู่ดูบ้าง คิดว่าทุกคนคงรู้จักคำว่าอุปสงค์
(demend) และอุปทาน (supply) กันบ้างแล้ว   อุปสงค์ก็คือ ความต้องการของผู้บริโภค ส่วนอุปทานก็คือ
ปริมาณสินค้าที่มีในท้องตลาด สินค้าชนิดใดมีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน สินค้านั้นก็จะมีราคาสูง ราคาสินค้า           
จะเป็นจุดตัดของอุปสงค์กับอุปทาน ณ จุดนี้ถือว่าเป็นจุดสมดุล (equilibrium) ในชีวิตของมนุษย์ก็เช่นกัน
แต่ละคนจะมีอุปสงค์คือความต้องการในสิ่งต่างๆ ทั้งรูปธรรมซึ่งได้แก่ เงินทอง บ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้
เครื่องประดับและอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความมีหน้ามีตา ตำแหน่งหน้าที่การเงิน         
ตลอดจนลาภยศ สรรเสริญ เป็นต้น  อุปทานของมนุษย์ได้แก่ ทรัพย์สมบัติที่มี รายได้ ศักยภาพในการสร้าง
รายได้ ฯลฯ ถ้าบุคคลใดมีอุปสงค์ตรงกับอุปทาน บุคคลผู้นั้นก็จะเข้าสู่ภาวะสมดุล จะเป็นบุคคลที่มีความพอ
หรือมีความพอเพียงซึ่งทำให้บุคคลนั้นมีความสุขกายสุขใจ เย็นกายเย็นใจ หรืออยู่ในสภาวะ “อยู่เย็นเป็นสุข”
แต่ถ้าบุคคลใดมีความต้องการหรืออุปสงค์มากกว่าอุปทานของตน ภาวะความไม่สมดุลจะเกิดขึ้น บุคคลผู้นั้น
จะมีแต่ความไม่พอเพียง มีแต่ความอยาก เติมเท่าไหร่กไ็ ม่รจู้ กั เต็ม และจะตกอยูใ่ นสภาวะ “อยูร่ อ้ นนอนทุกข์”
ตลอดเวลาทั้งๆ ที่นอนอยู่ในห้องปรับอากาศที่เย็นฉ่ำก็ตาม การสร้างความสมดุลให้กับชีวิตนั้น จะเห็นได้ว่า
สามารถทำได้สองแนวทาง แนวทางหนึ่งคือ ลดอุปสงค์ลงหรือลดความอยาก ลดความต้องการลงให้พอดี         
กับอุปทานที่มีเส้นอุปสงค์ก็จะมาตัดกับเส้นอุปทานเอง หรืออาจจะมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือ การสร้างอุปทาน
เพิ่มโดยไม่ต้องให้ชีวิตเดือดร้อนมาก นั่นก็คือการหารายได้เพิ่มโดย ทางเลือกหนึ่งก็คือ ลงทุนกับสหกรณ์           
ออมทรั พ ย์ เช่ น ซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ งิ น ปั น ผลเพิ่ ม ขึ้ น เงิ น ปั น ผลนี้ เ ปรี ย บเสมื อ นเงิ น โบนั ส ประจำปี             
ของสมาชิกสามารถใช้ท่องเที่ยว หรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายประจำ ซึ่งจะทำให้มี
ความคล่องตัวและสร้างความสุขได้ หวังว่าทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานดังกล่าวมาแล้วนั้น              
จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกแนวทางหนึ่ง
เรื่องที่จะขอกล่าวอีกเรื่องหนึ่งก่อนจบก็คือ ความประทับใจที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งยังไม่เคย
พูดออกมากให้ใครฟังเลย ประการแรกก็คือ สหกรณ์ฯ สร้างอุปนิสัยการออมให้โดยไม่รู้ตัว เป็นการออมแบบ
น้ำซึมบ่อทราย เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งแล้วจะเกิดเป็น ตาน้ำผุดขึ้นมาให้ได้ใช้ดื่มกินกันไม่รู้จักหมด และน้ำนั้น           
เป็นน้ำใสบริสุทธิ์มิได้เกิดจากการประพฤติทุจริตมิชอบใดๆ ทั้งสิ้น นำไปทำบุญก็จะได้บุญมาก เพราะเป็น
เงินบริสุทธิ์ บุญกุศลนี้จะส่งให้ชีวิตเป็นสุขได้อีกระดับหนึ่ง ประการที่สองได้แก่ ความมีน้ำใจอัธยาศัยของ         
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทำให้รู้สึกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่เบื่อที่จะไปเยี่ยมสหกรณ์ เหมือนกับว่าได้
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กลับไปสำนักงานเก่า กลับกรุงเทพฯ ทีไร จะต้องไปทุกที ประการถัดมาก็คือ การ์ดอวยพรและของขวัญ             
วันเกิด ของขวัญอาจจะไม่มากนัก แต่ก็ทำให้ดีใจ การ์ดอวยพรจะเอาไปตั้งไว้ที่ในบ้าน คนผ่านไปผ่านมา           
จะเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ใช้เป็นเครื่องเตือนใจคนใกล้ชิดให้ได้รู้ว่า อ้อ จะถึงวันเกิดคนสำคัญประจำบ้านแล้ว
วิธีนี้ทำให้ไม่ต้องเสียหน้าที่ต้องแอบกระซิบบอกใครๆ สิ่งที่อยากขอบคุณอีกอย่างหนึ่งคือ สวัสดิการต่างๆ                  
ที่สหกรณ์ฯ จัดให้ไม่ว่าจะยามเจ็บไข้ การประกันสุขภาพ การให้ทุนการศึกษา และอะไรต่ออะไรอีกมากมาย
ครั้งหนึ่งเคยมีความคิดว่าเมื่อแก่มากๆ แล้วจะถอนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดีกว่า แต่คิดไปคิดมา              
ก็ยังไม่เห็นแก่มากสักที ยังคงแก่เท่าเดิมอยู่นั้นแหละ และมานั่งนึกตรึกตรองก็เห็นว่าการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ แล้วเราก็คงไม่มีต้นสังกัดที่ไหน นอกจากมีสถานภาพเป็นข้าราชการบำนาญเพียงอย่างเดียว
จดหมายข่าว สอ.มก. ซึ่งมีเรื่องราวดีๆ ก็คงไม่ได้อ่าน เกิดป่วยเป็นคนไข้ในก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ถ้าสามี
มีอันเป็นไปก็อดได้รับเงินช่วยเหลือค่าทำศพ แล้วตัวเราอีกล่ะ เกิดจับพลัดจับพลูตายไปก็คงชวดค่าทำศพแน่ๆ
คิดไปคิดมาแล้วอย่ากระนั้นเลยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต่อไปจนชีวิตจะหาไม่ หุ้นและเงินฝากที่มีอยู่ก็
ยกให้หลานๆ เป็นทุนการศึกษา ส่วนตัวเราขอเป็นปู่ เอ๊ย! เป็นย่าโสมเฝ้าทรัพย์ต่อไปดีกว่า
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การใช้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ภารดี กล่อมดี (10109)*
ดิฉันเป็นสมาชิกของสอ.มก.มาได้ 2 ปีกว่าแล้ว ทันทีที่มีสิทธิ์สมัครสมาชิก ดิฉันไม่รอช้าเพราะ               
เล็งเห็นแล้วว่ามีแต่ได้กับได้ ทั้งได้รับและได้ให้ แต่คงจะเป็นได้รับ (ประโยชน์) เสียมากกว่า เช่น การได้รับ
เงินปันผลจากหุ้นที่เป็นการลงทุนซึ่งจะเรียกได้ว่าไม่มีความเสี่ยงเลยก็ว่าได้ แถมได้เงินปันผลที่คุ้มค่าน่าลงทุน
ยิ่งนัก ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้ “มีสิทธิ” ถือหุ้นสหกรณ์ และภูมิใจทุกครั้งที่นึกถึงตัวเลขหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ถึงแม้
จำนวนตัวเลขในขณะนี้ยังไม่มากมายนัก แต่...ดิฉันกำลังวางแผนการเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่จะมี
หุ้นในสหกรณ์ให้ได้จำนวนหนึ่ง (ตามกำลังความสามารถ โดยไม่เดือดร้อน) และเมื่อถึงวันนั้นดิฉันจะส่ง
บทความ (น่าจะเรียกว่าจดหมายมากกว่า) เข้ามาอีกครั้งเพื่อรายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าในการเดินทาง
ของดิฉัน และอยากเชิญชวนท่านให้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราที่ดีในอนาคต (สำหรับ
ท่านที่เดินทางไปไกลแล้วก็รอๆ กันบ้างนะคะ) จำนวนเงินไม่สำคัญแต่การวางแผนและความมุ่งมั่นทำให้เรา
ไปสู่ความฝันได้ไม่ยาก เพดานความสุขของคนแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน แต่เชื่อว่าเพดานแห่งความพอเพียง
ของเรามีอยู่ไม่แตกต่างกัน ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่คอยติดตามข่าวสาร สอ.มก. อยู่ตลอดเวลา และประทับใจผู้เขียน
บทความหลายๆ ท่าน ที่เป็นแรงกระตุ้นให้ดิฉันมุ่งมั่นคิดถึงอนาคต ขอบคุณผู้เขียนที่เป็นแรงผลักดันให้น้องๆ
ได้คิดและลงมือทำ ก่อนที่จะ “คิดได้เมื่อสายเกินไป”
นอกจากจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นแล้ว สหกรณ์ยังเป็นนายทุนรายใหญ่ให้ดิฉันได้มีที่ดินเป็นของ          
ตัวเอง ซึ่งเป็นการลงทุนที่ดีอีกอย่างหนึ่ง ในอนาคตเราอาจปลูกบ้านสวยๆ บนที่ดินของเราเอง การให้บริการ
ทางการเงินของสถาบันอื่นๆ ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่อะไรจะมีความสุขเท่ากับใช้บริการของสหกรณ์ของเราเอง
เพราะมีการปันผลคืนจากดอกเบี้ยที่เสียไปอีก ปีที่แล้ว (ปี 2551) ปันคืนมาถึง 33 เปอร์เซ็นต์ คิดดอกเบี้ยที่
เสียไปจริงๆ เรียกได้ว่า “น้อยมาก” สหกรณ์ทำให้ฝันของหลายๆ คนเป็นจริง ดิฉันเห็นสมาชิกหลายๆ ท่าน
ออมเงินโดยการซื้อที่ดิน ซึ่งอาจไม่มีมูลค่ามากมายนักในขณะที่ซื้อ (ถ้าแพงเราคงไม่ซื้อ) แต่เมื่อเวลาผ่านไป
5 - 10 ปี ที่ดินกลับมีมูลค่ามากมาย และหลายท่านได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการขาย หรืออาจจะใช้เป็น
สมบั ติ ที่ มี ค่ า ให้ ลู ก หลานต่ อ ไปในอนาคตก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ดิ ฉั น คิ ด ว่ า เราควรวางแผนในการผ่ อ นส่ ง ให้ พ อกั บ            
ความสามารถของเรา เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขและมั่นคง โดยมีสหกรณ์เป็นรากฐานที่สำคัญให้เรา
สหกรณ์ให้ประโยชน์แก่เราในด้านอื่นๆ อีก เช่น มอบเงินสวัสดิการวันเกิด ทุนการศึกษาสำหรับ
สมาชิกและบุตรหลานของสมาชิก มอบเงินเพื่อการครองชีพ มอบเงินเมื่อสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว           
ของสมาชิกถึงแก่กรรม มอบเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เป็นโสด หรือแม้แต่ให้กู้ยืมเพื่อติดตั้งเชื้อเพลิง
ระบบก๊าซในรถยนต์ ฯลฯ นอกจากสหกรณ์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราด้านการเงินแล้ว สหกรณ์ยังพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเราในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วย เช่น การจัดโครงการสุขภาพกาย-สุขภาพจิต ที่ทำ
ให้เราตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี โครงการทำบุญไหว้พระ 9 วัด ที่ช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้น อยากจะขอใช้
คำพูดที่ว่า “สุดยอดจริงๆ ”
* ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลที่ 3 หุ้น สอ.มก. 3,000.-บาท
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สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทมากกว่าธนาคารทั่วไป ดิฉันฝากเงินประเภทฝากประจำ 2 ปี
ถึงแม้จะเพียงเดือนละ 1,000 บาท แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือการสร้างนิสัยที่ดีในการออม ช่วยสร้างความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัว เพราะเงินที่ออมนี้ตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้ลูก เกือบทุกครั้งที่ไปฝากในแต่ละเดือน ดิฉัน
และสามีจะนำสมุดฝากให้ลูกดู และเล่าให้ลูกฟังว่า (ลูกอายุ 4 ขวบ) พ่อกับแม่ฝากเงินไว้ให้หนูเก็บไว้            
เรียนหนังสือตอนโต ลูกก็จะยิ้มดีใจ เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีและปลูกฝังนิสัยการออมให้ลูกได้ ถ้าฝากครบ
2 ปี เมื่อต้องปิดบัญชี ดิฉันก็จะเปิดบัญชีใหม่ทันทีและจะฝากด้วยจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ            
และการได้ไปพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ก็ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดี ทำให้มี
กำลังใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้
ส่วนการได้ให้นั้น ดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นเสมือนลูกค้าของสหกรณ์คนหนึ่ง อย่างน้อยดอกเบี้ยที่ดิฉัน   
เสียไป (ถึงแม้จะน้อยนิด) มีส่วนช่วยให้สหกรณ์ก้าวหน้าและพัฒนา สหกรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์              
ในด้านต่างๆ และประโยชน์นั้นก็กลับคืนมาสู่สมาชิกอีกครั้งหนึ่ง และที่ดิฉันได้ให้อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ ให้  
ความเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของสหกรณ์ ให้ความร่วมมือในทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ การเข้าร่วมประชุม เป็นต้น รวมทั้งดิฉันช่วยประชาสัมพันธ์และหาสมาชิก
ให้กับสหกรณ์ด้วย โดยการแนะนำให้น้องๆ ที่ได้รับการบรรจุใหม่ว่าถ้ามีสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกเมื่อไร           
อย่ารอช้าให้รีบมาสมัครทันที เพราะมีแต่ได้กับได้จริงๆ ยิ่งสมัครเร็วอายุการเป็นสมาชิกจะมีมาก สิทธิต่างๆ      
ก็จะตามมา ถึงแม้เราไม่คิดจะใช้บริการกู้ในตอนนี้ แต่อนาคตถ้าเราต้องการกู้ขึ้นมาล่ะ อย่างเช่นการกู้สามัญ
หรือกู้พิเศษก็ตาม ถึงแม้เราจะเป็นสมาชิกแล้ว แต่บางครั้งสหกรณ์พิจารณาอายุการเป็นสมาชิกด้วย ดังนั้น
อย่ารอช้า ถึงแม้จะยังไม่คิดที่จะบินในตอนนี้ แต่อนาคตใครจะรู้เล่าว่าเราจะต้องการบินหรือเปล่า ดังนั้นมาให้
สหกรณ์ “ติดปีก” เพิ่มคุณภาพชีวิตให้เราดีกว่า ถึงวันที่เราเลิกวิ่งเมื่อไร เราจะได้บินและร่อนอยู่ในอากาศ
ได้อย่างสบายใจ
สุดท้ายนี้คงไม่ต้องสรุปแล้วว่าสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร สหกรณ์ทำให้เรา           
มีความหวัง ก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุขในการทำงาน ประโยชน์            
ที่ได้มอบให้กับสมาชิก ขอให้กลับคืนสู่ท่านด้วย และดิฉันหวังว่าบทความแสดงความรู้สึกจากสมาชิกตัวเล็กๆ
คนหนึ่งคงจะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้กับสมาชิกอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้วางแผนการใช้สหกรณ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ร่วมวางแผนและเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน และถ้าบทความนี้ตรงใจคณะกรรมการ                
ก็หวังว่าจะช่วยให้ดิฉันไปสู่ฝันในการมีหุ้นในสหกรณ์ครบ x,xxx,xxx บาท ตามที่ตั้งใจไว้ได้เร็วขึ้นสัก               
หนึ่งหมื่นบาทก็ดีค่ะ.......ฮา ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
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การใช้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
รศ.ชาญ บุญญสิริกูล (7264)*
การได้เข้ามาเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับว่าโชคดี เพราะเป็นสถาบันที่เราสามารถ
จะทำงานอาชีพอย่างมั่นคงตลอดไป การทำงานอาชีพทุกอย่างย่อมหวังที่จะได้รับความสะดวกสบาย ความ
เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานของทุกๆ คน โดยชีวิตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอ.มก.) เป็นหน่วยงานหนึง่ ในด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งมาเป็นเวลา 50 ปี แล้ว (6 มกราคม 2502)
สมัยนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สอ.มก. ขึ้นมาก็เพื่อจะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรู้จักออม
รู้จักประหยัดในการใช้จ่ายจากเงินเดือนที่ได้รับแต่ละเดือน เป็นการสร้างนิสัยให้ทุกคนได้รู้จักความพอเพียง
และยังเป็นการช่วยเหลือให้กู้ยืมเงินเมื่อมีความจำเป็น โดยชำระค่าดอกเบี้ยกู้ยืมในอัตราต่ำ สมัยแรกเริ่ม                
จัดตั้ง สอ.มก. ก็มีสมาชิกเพียงไม่กี่ท่าน ต่อมาก็มีการเชิญชวนให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงาน ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นๆ ทุกๆ ปี และการออมสมัยนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ 50.- บาทต่อเดือน
โดยหักจากเงินเดือนของแต่ละคน และค่อยๆ ขยายเพิ่มขึ้นๆ ในเมื่อได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นซึ่งมีหลายระดับ
60, 70, 80, 90, 100, 200 บาทต่อเดือน แล้วแต่ละคนจะมีอัตราเงินเดือนมากน้อยต่างๆ กัน
การดำเนินกิจการของ สอ.มก. ในระยะแรกๆ นั้นนอกจากการออมทรัพย์ในลักษณะซื้อหุ้นและ           
การให้กู้ยืมแล้ว ทาง สอ.มก. ก็มิได้จัดสรรสวัสดิการใดๆ ให้แก่สมาชิกเหมือนกับในปัจจุบันนี้ ที่ทำงานของ
สอ.มก. ก็ใช้ห้องเล็กๆ ข้างบันไดชั้นล่างของตึกเรียนคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ สมัยนั้นเป็นที่ทำงาน            
มีเจ้าหน้าที่เพียง 1 - 2 คนเท่านั้น สอ.มก. ได้พัฒนาเจริญเติบโตและขยายกิจการมาเป็นลำดับ การบริหาร
งานของ สอ.มก. สมัยนั้น มหาวิทยาลัยเป็นผู้ตั้งคณะกรรมการมาทำหน้าที่บริหาร การได้รับค่าตอบแทน               
ก็ไม่มากอะไร ซึ่งต่างกับในปัจจุบันมากมายเหลือเกินที่มีผู้สมัครแข่งขันเพื่อรับเลือกตั้งไปทำหน้าที่เป็น                
คณะกรรมการผู้บริหาร สอ.มก. ซึ่งมีจำนวน 15 คน มาจากบุคลากรสายวิชาการ 7 คน สายธุรการ 7 คน
และอธิการบดีโดยตำแหน่งอีก 1 คน
คณะกรรมการบริหารได้รับเลือกจากสมาชิกเข้ามา จะมีการแบ่งสรรปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารการเงิน
คณะกรรมการพัฒนาและแผนงาน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี)
นอกจากจะมีคณะกรรมการบริหาร สอ.มก. แล้ว ยังมีผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. อีก 3 ด้าน คือ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านกฎหมายธุรกิจ/สหกรณ์ และด้านการเงิน/การบัญชี มีที่ปรึกษาอีกหลายท่าน เจ้าหน้าที่ สอ.มก.
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอีกเกือบ 30 คน มีตึกทำงานเป็นของตนเอง นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากร
เกี่ยวข้องปฏิบัติงานรับผิดชอบที่มั่นคงใหญ่โตมิใช่น้อย
ในฐานะสมาชิก สอ.มก. คนหนึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่า “การใช้ สอ.มก. พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ได้อย่างไร ต้องยอมรับว่า การสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก สอ.มก. ทำให้มีโอกาสดีได้รับสิ่งต่างๆ ที่เป็นสวัสดิการ
ของ สอ.มก. จัดสรรให้สมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้หลายอย่างหลายประการดังต่อไปนี้
* ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. 1,000.-บาท
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ข้อ 1. การได้สิทธิกู้ยืมเงินจาก สอ.มก. เพื่อใช้ในความจำเป็นในการดำรงชีวิต โดยชำระค่า           
ดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วๆ ไป และให้เวลาผ่อนชำระในระยะยาว และยังมีเงินเฉลี่ยคืน
จากดอกเบี้ยที่ชำระไปในเปอร์เซ็นต์ที่สูงด้วย
ข้อ 2. สมาชิกมีสทิ ธิซอื้ หุน้ สหกรณ์ในรูปแบบการออมทรัพย์รายเดือน หรือกรณีพเิ ศษ และจะได้รบั
เงินปันผลรายปีในอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าที่จะทำธุรกิจการเงินแบบอื่นและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
ข้อ 3. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต สมาชิกที่ได้รับอนุมัติศึกษาต่อเพิ่มเติมคุณวุฒิ มีสิทธิขอ                               
ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อตามระเบียบการให้ทุนการศึกษา แก่สมาชิกจาก สอ.มก. ได้อีกด้วย
นอกจากจะให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาต่อของสมาชิกแล้ว สมาชิกยังมีสิทธิ์ขอทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
ประเภทเรียนดี และประเภทสมาชิกมีรายได้น้อย ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา              
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกทางอ้อมอีกทางหนึ่ง
ข้อ 4. เงินช่วยเหลือสวัสดิการครอบครัว สมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่
เงินช่วยเหลือการสมรส การคลอดบุตร การรักพยาบาลเจ็บป่วย ทุพลภาพ การเสียชีวิตของสมาชิก คู่สมรส
และทายาทของสมาชิก
ข้อ 5. การช่วยเหลือเมื่อประสบภัยธรรมชาติ สมาชิกจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อที่อยู่อาศัยของ
สมาชิกได้รับอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ซึ่ง สอ.มก. ก็มีเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ตามสมควร
ข้อ 6. การสร้างเสริมประสบการณ์ โครงการสุขภาพกาย - สุขภาพจิต สอ.มก. ได้จัดการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ภายใน
และภายนอกสถานทีโ่ ดยสมาชิกไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ แถมยังได้เบีย้ เลีย้ งในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
ข้อ 7. ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นสวัสดิการที่ สอ.มก. ดำเนินการให้สมาชิกทุกคน โดย
สมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เมื่อท่านเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000.- บาท จะเห็นว่า
สอ.มก. จัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกตั้งแต่เกิด (แต่งงาน, คลอดบุตร) จนกระทั่งตายทีเดียว
สวัสดิการต่างๆ ดังที่กล่าวแล้ว อาจมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้กล่าวถึง จะเห็นว่า สอ.มก. เป็น
องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล มุ่งหวังจะเสริมสร้างความเป็นอยู่ของมวลหมู่สมาชิกให้ได้รับความสะดวกสบาย
และมั่นคงในชีวิต เป็นอุดมการณ์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป
ในฐานะสมาชิก สอ.มก. คนหนึ่งจึงรู้สึกดีใจ และภูมิใจที่ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก สอ.มก. ซึ่งเป็น
องค์กรทีม่ แี ต่ให้กบั ให้ทกุ ๆ อย่างแก่มวลสมาชิกแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น และทำให้รสู้ กึ ว่าการใช้สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเป็นเรื่องที่เป็นจริงและจับต้องได้ตลอดมา ท่านล่ะ
สมัครเป็นสมาชิก สอ.มก. แล้วหรือยัง ยิ่งสมัครช้า ท่านก็ยิ่งเสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่าน
และครอบครัวนะครับ
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การใช้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
นายวิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ (7228)*
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เป็นสัตว์สังคมจะอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม จะอยู่คนเดียวไม่ได้ มนุษย์จึง
สร้างองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรหนึ่งเป็นที่รวมของ
สมาชิกที่ถือหุ้นและส่งค่าหุ้นขั้นต่ำเป็นรายเดือน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของสมาชิกแต่ละคน
เป้าหมายหลักเพื่อให้สมาชิกกู้เงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงินออมไว้ที่
สหกรณ์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ทางหนี่ง แต่สมาชิกบางคนมีรายได้น้อย สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดีจำเป็น           
ต้องจัดหาสวัสดิการให้แก่สมาชิกให้มากขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของสมาชิกในวันข้างหน้า
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จำกั ด เป็ น สหกรณ์ ที่ ดี ส หกรณ์ ห นึ่ ง ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ สวั ส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก และครอบครั ว ตั้ ง แต่ ลู ก เกิ ด จนตั ว เองตาย นั บ ว่ า สหกรณ์            
จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกได้มากมายทีเดียว สมาชิกจะได้ตายนอนตาหลับไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง
ในฐานะที่เราเป็นสมาชิก เราควรใช้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด พัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีที่สุด เมื่อคุณภาพชีวิตของเราดีจะทำให้ชีวิตของบุคคลรอบข้างเราไม่เดือดร้อน
ทำให้สังคม ชุมชน ดีตามไปด้วย ดังนั้นสมาชิกทุกคนควรใช้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำกัด พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีที่สุด
เริ่ ม แรกเมื่ อ เรามี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นที่ จ ะสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ได้ จ ะต้ อ งรี บ สมั ค รทั น ที เพราะว่ า
สวัสดิการหลายๆ อย่าง จะนับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นเกณฑ์ในการให้สวัสดิการนั้นๆ เมื่อแต่งงาน
จะได้สวัสดิการการสมรสรายละ 1,000 บาท แต่งงานก็มีความสุขแล้ว แถมยังได้เงินอีก ครอบครัวจะ
สมบูรณ์ได้จะต้องมีตัวน้อยๆ มาอยู่ด้วย พอลูกเกิดมาจะได้เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ครั้งละ 1,000 บาท
รวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง สมาชิกหลายคนไม่ได้ใช้สวัสดิการเหล่านี้อาจจะลืมหรือไม่รู้ว่ามีสวัสดิการนี้ให้ สมาชิก
อีกหลายคนไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะไม่ได้แต่งงาน สำหรับคนโสดให้ขอสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด แต่ต้องรอ       
จนสูงอายุจึงจะมีสิทธิ์ขอ กล่าวคือ ต้องเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือมีอายุ  
การเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 25 ปีแล้วลาออก ย้ายโอนไปอยู่ที่อื่น ดังนั้นถ้าต้องการได้สวัสดิการนี้เร็วๆ ต้องรีบ
แต่งงาน
ถึงวันเกิดอีกแล้ว ได้สวัสดิการวันเกิด ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่ต้อง
ยื่นคำขอเหมือนสวัสดิการก่อนหน้านี้ เพียงแต่มีบัตรสมาชิกพร้อมสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร          
ไทยพาณิชย์ เงินโอนนี้ถึงแม้จะไม่มากแต่ถ้าสะสมหลายๆ ปีจะได้เงินไม่น้อยทีเดียว ยามจำเป็นก็ถอนมาใช้ได้
ลูกโตแล้วส่งเข้าโรงเรียน ขยันเรียนนะลูก จะได้ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับบุตร ธิดา ของสมาชิก
ที่มีรายได้น้อย มีเงินเดือนไม่เกินขั้นต่ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด กำหนด ถ้าลูก
เรียนดีจนถึงเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนดจะมีสิทธิ์ขอทุนการศึกษาสำหรับบุตร ธิดา สมาชิกประเภททุนส่งเสริม
การศึกษา ถ้ามีรายได้น้อยและผลการเรียนของบุตรอยู่ในเกณฑ์ดี จะมีสิทธิ์ขอทุนทั้งสองประเภท
* ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. 1,000.-บาท
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ลูกโตมากแล้ว อยากจะเรียนต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น มีสิทธิ์ขอทุนการศึกษา
สำหรับตัวสมาชิก โดยเป็นไปตามเงือ่ นไขทีส่ หกรณ์กำนด จะเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำกัด สนับสนันการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา และตัวสมาชิก มากทีเดียว
ฝนตกไปส่งลูกลำบาก ต้องหารถยนต์สกั คัน แต่เงินไม่พอ สามารถกูส้ ามัญหรือกูพ้ เิ ศษได้ ต้องช่วยกัน
ประหยัด เพราะว่ารายจ่ายมีมากขึ้น ส่งลูกเรียน ส่งตัวเองเรียน ส่งเงินกู้ซื้อรถยนต์ และยังมีค่าใช้จ่ายภายใน
บ้านอีก วันดีคืนดี รถเสียไม่มีอาการบอกให้ทราบล่วงหน้า ทำไงดีเงินไม่พอจ่ายค่าซ่อมรถ สามารถกู้ฉุกเฉินได้
สหกรณ์เป็นที่พึ่งให้สมาชิกได้เสมอ ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยแพงมาก ถ้าไม่มีจ่ายจะถูกทำร้าย   
ร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บ อับอาย บางครั้งถึงตายได้ ดังที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้
เรียนจบแล้ว เหลือแต่ลูกเรียนอยู่มหาวิทยาลัย อยากจะมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังหนึ่งเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงให้กับครอบครัว ต้องใช้เงินมากสำหรับบ้านหลังนี้ สามารถกู้พิเศษได้
บิดา มารดา เสียชีวิต ขอยื่นรับสวัสดิการช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรมได้           
คู่สมรสถึงเสียชีวิตหรือบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เสียชีวิต สามารถยื่นรับสวัสดิการช่วยเหลือได้เช่นกัน
งานมาก เหนื่อย ร่างกายรับไม่ไหว ประท้วง ทำให้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล แพทย์สั่งให้อยู่             
โรงพยาบาลเพื่อดูอาการ ถ้าอยู่โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 14 ชั่วโมง สามารถเบิกเงินช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุ
เจ็บป่วย 200 บาทต่อวัน ถ้าแพทย์วินิจฉัยโรคได้แล้ว สั่งให้นอนโรงพยาบาลเป็นคนไข้ใน สามารถเบิก           
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลได้วนั ละ 300 บาท จะเห็นว่าสหกรณ์ชว่ ยแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยของสมาชิกอยูเ่ สมอ
คู่ชีวิตอยู่ด้วยกันมา จากลากันโดยไม่กลับมาอีก คือเสียชีวิต แต่ลูกยังเรียนอยู่ยังไม่จบการศึกษา
สหกรณ์ช่วยได้ ให้ขอทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม
ทำงานมานานจนเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ขอรับสวัสดิการเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ ถ้าโอน ย้าย ลาออกไปทำงานที่อื่น แต่มีอายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปจะขอรับ
สวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้เช่นกัน จะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอายุสมาชิก
หลังจากรับเงินสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตมาแล้วครบ 1 ปี ยังได้รับสวัสดิการเพื่อ           
การครองชีพอีก 15 ปี(ถ้าไม่เสียชีวิตก่อน)
สหกรณ์ยังจ่ายเงินขวัญถุงกรณีเกษียณอายุราชการ โดยจ่ายให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือ
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือลาออกและมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 25 ปี สมาชิกควรนำเงิน
ก้อนนี้ไปสร้างสรรคุณภาพชีวิตในบั้นปลายให้ดีตามสถานะภาพ ไม่ห่อเหี่ยวหรือร่วงโรยไปตามวัย
สหกรณ์ช่วยสมาชิกมากมาย ช่วยเยียวยามาตลอด สมาชิกต้องช่วยกันรักษาสหกรณ์ไว้ให้คงอยู่           
ให้มั่นคงตลอดไป โดยช่วยกันไปเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการสหกรณ์เพื่อเป็นตัวแทนทำงานด้านต่างๆ
นอกจากนี้สมาชิกควรช่วยกันสอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ เห็นอะไรไม่ดีซึ่งอาจจะทำให้สหกรณ์เสียหาย
ต้องเสนอเรื่องให้พิจารณาในที่ประชุมวิสามัญหรือสามัญ ตามโอกาสและเวลา
เมื่อโอกาสสุดท้ายมาถึง สมาชิกต้องจากลาโลกอันแสนวิไล สดใส สวยงามไปแล้ว สหกรณ์ยังช่วย
สมาชิกอีกเป็นโอกาสสุดท้ายของสหกรณ์เช่นกัน โดยช่วยสวัสดิการเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  
อย่าลืมบอกทายาทให้ยื่นคำขอรับสวัสดิการนี้ นอกจากนี้ถ้าเป็นสมาชิกโครงการเงินบริจาคฯ จะได้รับเงิน
บริจาคจากสมาชิกโครงการรายละ 30 บาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 มีสมาชิกโครงการ     
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อยู่ 6,554 คน คนละ 30 บาท เป็นเงินไม่น้อยทีเดียวประมาณสองแสนบาท เงินก้อนสุดท้ายนี้จะช่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระของทายาทได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นสมาชิกสหกรณ์ท่านใดยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกโครงการนี้
ควรรีบสมัครโดยเร็ว เพื่อจะได้นอนตาหลับไม่ต้องห่วงคนข้างหลังมากนัก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ช่วยเหลือสมาชิกมากมายดังที่กล่าวมาแล้ว
สหกรณ์ยังหาสวัสดิการใหม่ๆ มาเพิ่มให้สมาชิกอีก เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงอนาคตของสมาชิก            
เมื่ อ สมาชิ ก มี ค วามมั่ น คงในการดำเนิ น ชี วิ ต จะส่ ง ผลให้ ตั้ ง ใจทำงาน ทำให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์            
เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง เปรียบประหนึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เป็นเสาหลัก  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิกมากมาย นอกจากนี้เมื่อมหาวิทยาลัย
ขาดอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยังสามารถกู้เงินจากสหกรณ์มาจัดหาสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นสมาชิกทุกคน
ต้ อ งช่ ว ยกั น รั ก ษาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จำกั ด ให้ ค งอยู่ คู่ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ตลอดไป
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การใช้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
พนม เกิดแสง (7483)*
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
		 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ เลิศล้ำสวัสดิการ ดำเนินงานโปร่งใส คู่ใจประชาคม มก.
หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในประชาคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะมีสถานะใดๆ ในสังคม
แห่งนีแ้ ละได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสมทบ จะต้องมีโอกาสได้ใช้บริการหรือได้รบั การบริการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน
ผมเข้ารับราชการทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประมาณกลางปี พ.ศ.2534 ซึง่ ทางกองการเจ้าหน้าที่
ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่และพร้อมกันนั้นได้ให้ความรู้ในเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำกัด ผมก็รับทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการอะไรบ้าง และเจ้าหน้าที่แนะนำให้          
สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯและเงินส่งค่าหุ้นรายเดือน ตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ถ้าหากตอนนั้น     
มีโปรแกรมคำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้นแสดงให้เห็นเหมือนอย่างปัจจุบันก็คงจะดีไม่น้อย ซึ่งจะเป็น          
แรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้ส่งเงินค่าหุ้นเพิ่มมากขึ้นตามความสามารถในการออมเหมือนอย่างที่
อาจารย์บางท่านบอกว่าออมช้าไป 30 ปี สิง่ ทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรมในระยะแรกของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
คือผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ถูกหักเป็นค่าหุ้นในแต่ละเดือนซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะจ่ายคืนให้กับ
สมาชิกประมาณปลายเดือนมกราคมของทุกปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ยังมีบริการอื่นๆ อีกมากมายอาทิ การทำ
ประกันชีวิตกลุ่ม นอกเหนือจากการทำประกันเงินกู้ มีการทำประกันสุขภาพหรือ การสมัครเข้าร่วมโครงการ
บริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม และเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนหรือถ้าหากสมาชิกอยากจะออมเพิ่มก็อาจขอ           
ซื้อหุ้นพิเศษเป็นครั้งคราวก็สามารถทำได้ เนื่องจากผลตอบแทนจากเงินค่าหุ้นสูงกว่าการฝากเงินมาก            
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะมีหลักเกณฑ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีบริการเงินฝาก วงเงินกู้และเงื่อนไขการชำระหนี้และวิธีคิดดอกเบี้ย หรือสมาชิก             
อาจจะใช้วิธีกู้เงินโดยใช้หุ้นของตัวเองค้ำประกันเงินกู้ก็ได้ โดยทางสหกรณ์ฯกำหนดให้ กู้ได้ 90% ของหุ้น             
ที่มีอยู่ หรืออาจจะใช้เงินฝากค้ำประกันเงินกู้ได้ 80% ของวงเงินในบัญชีเงินฝาก (ค่าดอกเบี้ยที่ส่งจะถูกคืน                 
ในรูปของเงินเฉลี่ยคืน 20 - 25 %โดยประมาณ )
ด้านค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก
ร้อยละ 50 ของค่าบริการตรวจสอบและประเมินหลักทรัพย์ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000.- บาทต่อราย เพื่อเป็น
การแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก ในส่วนของการค้ำประกันและการทำประกันชีวิตกลุ่ม สมาชิกสามารถ            
ค้ำประกันสมาชิกด้วยกันเองได้ไม่เกิน 2 คน พร้อมกับ การทำประกันสำหรับผู้ค้ำประกันอีกด้วย
* ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. 1,000.-บาท
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สิทธิที่สมาชิกทุกคนจะได้รับ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อีกประการหนึ่ง คือสวัสดิการต่างๆ ซึ่งทาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบด้วย
สวัสดิการ 10 ประเภท ได้แก่ สวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สวัสดิการเพื่อการครองชีพ เงินขวัญถุง
กรณีเกษียณอายุราชการ เงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิก
ถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร สวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด
สวัสดิการการสมรส และสวัสดิการวันเกิด เป็นต้น
ในด้านทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังได้จดั สรรเงินให้กบั สมาชิกและทุนการศึกษาสำหรับบุตร
ธิดาสมาชิกประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาของสมาชิกที่มีรายได้น้อยและ
ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม ตลอดจนการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น ซึ่งความช่วยเหลือต่างๆ ดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นเงินเพียงเล็กน้อย แต่ก็มี
ประโยชน์อย่างมากในยามจำเป็นเฉพาะหน้า
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ยังมีแนวคิดที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้นด้วยการ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอาจเป็นอาชีพเสริมหรือพัฒนาเป็นอาชีพหลัก
เป็นการเพิ่มรายได้และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังจัดให้มีการดูงาน สัมมนา หรือทัศนศึกษายังที่ต่างๆ
ตามแต่โอกาสและความต้องการของสมาชิก
อย่ า งไรก็ ต ามแนวคิ ด ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ จำกัด ในปัจจุบันอาจจะยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะสมาชิกที่สังกัดอยู่ในวิทยาเขตที่ห่างไกล ซึ่งเป็น
ข้อจำกัดในการได้รับการบริการ เช่น การสัมมนา ทัศนศึกษาหรือการพัฒนาอาชีพที่ส่วนใหญ่มักจะจัดเฉพาะ
ในส่วนกลาง หากมีการกระจายไปตามวิทยาเขตต่างๆ เพิ่มขึ้นจะดีมาก หรือถ้าหากเป็นไปได้สหกรณ์              
ออมทรัพย์ฯ อาจจะเพิ่มทุนการศึกษา ทุนช่วยค่าครองชีพสำหรับสมาชิกที่มีบุตรมาก รางวัลสำหรับการเป็น
สมาชิกครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี และเพิ่มทุนสวัสดิการแก่สมาชิก จากที่มีอยู่ 10 ประเภทให้มากขึ้นทั้งในด้าน
ปริมาณและจำนวนเงิน เนื่องจาก ทุนสวัสดิการนี้สมาชิก จะได้รับประโยชน์ค่อนข้างทั่วถึงเสมอกัน ต่างจาก
เงินปันผลค่าหุ้นที่สมาชิกที่มีหุ้นมากซึ่งมีฐานะดีจะได้รับประโยชน์มากกว่า
จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ
สมาชิกแทบทุกจังหวะของชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงเกื้อกูลต่อครอบครัวของสมาชิก
อี ก ด้ ว ย เพี ย งแต่ ว่ า สมาชิ ก จะใช้ ป ระโยชน์ จ ากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จำกั ด              
ให้สมประโยชน์อย่างมีความพอประมาณ มีสติและเหตุผลเพียงใด
ตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด แห่งนี้
ทำให้ผมได้เรียนรู้และวางแผนการใช้เงินและบริหารเงินของตนเองและครอบครัว หาเงิน ออมเงินและลงทุน
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ จ ากเงิ น ที่ มี อ ยู่ โ ดยให้ เ งิ น ทำงานแทนเรา รู้ จั ก ความพอดี ความพอเพี ย ง มี ค วามสุ ข           
ตามอัตภาพ แยกแยะความแตกต่างระหว่าง ความจำเป็น และ ความต้องการ เมื่อจะใช้เงิน และสอนลูก                
ให้รู้จักค่าของเงินที่ไม่ได้กดออกมาจากตู้เอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ต้องทำงาน ต้องเหนื่อยถึงจะมีเงิน ผมได้เห็น
ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาในด้านต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องมีการนำระบบไอที  
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มาให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว การฝากเงิน ถอนเงินหรือแม้กระทั่งการกู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องยืนเข้าแถวเพื่อ           
ทำธุรกรรมทางการเงินหรือเข้าไปที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯอีกต่อไป รวมถึงการให้ข้อมูลแก่สมาชิก
ทางเว็บบอร์ดเมื่อสมาชิกมีปัญหา จนกระทั่งปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด           
มีผลการดำเนินงานทีก่ า้ วหน้า มีอาคารสำนักงานเป็นปึกแผ่นถาวรมัน่ คง แม้วา่ ในบางช่วงของการดำเนินงาน
จะมีการบริหารงานในด้านการลงทุนที่พลาดเป้าไปบ้าง แต่ก็ยังนับได้ว่า อยู่ในขั้นที่พอจะยอมรับได้
จากวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ที่ได้แสดงไว้กับสมาชิก
เปรียบเสมือนคำมั่นสัญญา ที่มุ่งมั่นจะทำให้ระบบคิด ในการครองชีวิตของสมาชิกดีขึ้น เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสมาชิก บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
อย่างมีคุณธรรม รู้จักแบ่งปัน เอื้ออาทรต่อสังคม และการให้ ทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวล
สมาชิกให้ดีขึ้นตามอัตภาพของสมาชิกแต่ละคน ด้วยความยั่งยืน ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์แล้วตลอดระยะเวลา 50
ปีที่ผ่านมา
ด้วยจิตคารวะต่อ คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ทุกชุด ทุกสมัยที่
ผ่านมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ริเริ่มก่อตั้ง จนทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ดำรงอยู่คู่มวลสมาชิกอย่างมั่นคงตลอดไป สมดังเจตนารมย์ที่วางไว้ทุกประการ
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ประกวดบทกลอนวันเกิด
ปี 2553
รางวัลหุ้น สอ.มก. 3,000.- บาท

ร้อยเรียงรส
ก่อกานท์กลอน
ให้เปี่ยมสุข
อายุมั่น
ให้มั่งมี
แบ่งรายรับ
ค่อยค่อยเติม
บั้นปลายไซร้

วนิดา เลาหสุรโยธิน (7867)

พจมาน
พรวันเกิด
ทุกข์มลาย
ขวัญยืน
ทวีคูณ
นับมาออม
เสริมต่อ
คลายกังวล

รางวัลหุ้น สอ.มก. 1,000.- บาท

กรองมาลัย
เนื่องในวัน
สอ.มก.
เงินทวี
ด้วยเงินออม
จะช่วยพ้น
ขอความสุข
บันดาลให้
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สานอักษร
เลิศสุขสันต์
สลายพลัน
รื่นเริงใจ
เพิ่มพูนทรัพย์
ถนอมไว้
พอเพียงใจ
ไม่จนเอย

รศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม (2497)

อักษรา
คล้ายวันเกิด
ขอให้
งานเด่น
ที่ท่าน
ทุกข์ยาก
สวัสดี
สุขสันต์

มาคล้องขวัญ
ประเสริฐศรี
ท่านโชคดี
เป็นสุขใจ
ขยันฝาก
ทั้งน้อยใหญ่
มีโชคชัย
นิรันดร์เทอญ
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รางวัลหุ้น สอ.มก. 1,000. -บาท

นิพัฒน์ ลิ้มสงวน (10481)

ศุภวารผ่านดิถึขึ้นศรีศก
“สูติวาร” พานพบประสบชัย
ทรัพย์สมบัติพัสถานประมาณมาก
สุขภาพราบรื่นไร้พะวง

เอกดิลกทกทิวาราตรีไสว
ประจงใจจรุงจิตด้วยมิตรวงศ์
มิทุกข์ยากจากการออมพร้อมประสงค์
ชีพมั่นคงจงประสิทธิ์สถาพร

รศ.รัชนีกร เศรษโฐ (1624)

สุริย์ฉายสาดแสงประกายกล้า
กุมีกุมารากระโดดเต้น
พอโสมส่องไล้ฟ้าลายามเย็น
บุรุษสตรีกลายเป็นผู้ชรา
ระลึกถึงธรรมะสัจจะยิ่ง
ทุกสิ่งสิ้นผ่านล่วงอย่าห่วงหา
แต่ห่วงเดียวโหยให้ได้ทุกครา
คือของขวัญวันเกิดล้ำค่าจาก สอ.มก.
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ปิดเล่ม

ผลงานของคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก. ชุดที่ 51 ประจำปี 2552 ได้
ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการประจำปีเล่มนี้แล้ว มีประเด็นสำคัญที่น่ายินดีและ  
น่ากังวลใจอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน คือ
การเพิ่มของทุนเรือนหุ้น และ ที่มาของรายได้
ทุนเรือนหุ้นเมื่อสิ้นปีเพิ่มขึ้น 421.75 ล้านบาท เฉลี่ยแล้วประมาณ 35
ล้านบาทต่อเดือน เมื่อมองการเพิ่มของทุนเรือนหุ้นย้อนไป 5 ปีจะเห็นความแตกต่าง
อย่างชัดเจน ทุนเรือนหุ้นปี 2548 เพิ่มขึ้นจากปี 2547 เป็นเงิน 267.29 ล้านบาท
เฉลี่ยประมาณ 22 ล้านบาทต่อเดือน อัตราออมหุ้นเพิ่มเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2547 - 2552
เกือบ 12% ต่อปี สูงกว่าอัตราเพิ่มของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับ
การเพิ่ ม อย่ า งมี นั ย ยะสำคั ญ ของทุ น เรื อ นหุ้ น เป็ น แนวโน้ ม ที่ น่ า ยิ น ดี
เป็นแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนหนึ่งเตรียมการ “ช่วยเหลือตนเอง”
สำหรับชีวิตหลังเกษียณ แนวโน้มนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการ “ขับเคลื่อน”  
อย่างต่อเนือ่ งผ่านกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการดำเนินงานตัง้ แต่ปี 2547 เป็นต้นมา
เมื่อจำแนกแหล่งที่มาของรายได้ จะพบว่าส่วนใหญ่มาจากการให้สหกรณ์
อื่นกู้ยืมและการลงทุนตามพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
แหล่งรายได้หลักของสอ.มก. เกิดจาก “ธุรกรรมภายนอกองค์กร” ไม่ใช่
มาจากธุรกรรมกับสมาชิกภายในองค์กร เมื่อมองแหล่งที่มาของรายได้ย้อนหลังไป
5 ปี จะเห็นเป็นแนวโน้มดังกล่าวอย่างชัดเจน ในปัจจุบันการพึ่งพาแหล่งรายได้หลัก
“แหล่งเดียว” เป็น “ความเสี่ยง” อย่างหนึ่งขององค์กร เป็นความกังวลใจที่เกิดขึ้น
การกระจายที่มาของรายได้ให้หลากหลายและสมดุล การเพิ่มคุณภาพ
ของผู้ที่จะมา “ขับเคลื่อน” องค์กร ต้องการ “ความเข้าใจและการสนับสนุน” จาก
มวลสมาชิก หากเกิดขึ้นได้ช้า ความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้น
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีฯ ขอขอบคุณ ฝ่ายจัดการ สอ.มก.
ทุกท่าน ที่ทุ่มเททำงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต จนทำให้ผลงานต่างๆ หลาย
ส่วนดีกว่าที่คาดหมาย ขอขอบคุณ บริษัท ห้าง ร้าน ธนาคาร และผู้มีอุปการะคุณ
ทุกท่านในการสนับสนุนการจัดพิมพ์
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ อาบ นคะจัด ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญาที่ได้กรุณาให้หลากหลายมุมมองที่มีผลต่อการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่ สมาชิกทุกท่านสามารถอ่านได้ในบทความพิเศษในหนังสือเล่มนี้
คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก. ชุดที่ 51 หวังว่ารายงานกิจการประจำปี
2552 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้สนใจบ้าง ตามสมควร
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการฯ ขอน้อมรับและจะนำไปแจ้ง
ให้คณะกรรมการชุดใหม่ทราบต่อไป
(ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2552
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คณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2552
1. 	ผศ.ดร.ทวีวัฒน์
2. ดร.วิวัฒน์
3. 	ผศ.สุชิน
4. นายชาญชัย
5. 	นายนพดล
6. นายสมนึก
7. นายวิเชียร
8. 	นางพูนทรัพย์
9. น.ส.สมศรี

ทัศนวัฒน์
แดงสุภา
ปลีหะจินดา
ไล้เลิศ
ระโยธี
ตั้งสุวรรณเสมา
ไล้เลิศ
บุญรำพรรณ
หลิมตระกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พิมพ์ที่ อักษรสยามการพิมพ์

16 ซอยบางแวก 2 แยก 4 จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-4108719, 02-4108795-6 โทรสาร 02-4107813 นายอรุณ รุ่งรุจิโรจน์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 2553
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