วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�ำ เลิศล�้ำสวัสดิกำร ด�ำเนินงำนโปร่งใส คู่ใจประชำคม มก.

พันธกิจ

ส่งเสริมกำรออม พร้อมให้สนิ เชือ่ ส่วนเหลือลงทุน เจือจุนสวัสดิกำร บริกำรด้วยน�ำ้ ใจ
ก้ำวไกลเทคโนโลยี ควำมรู้มีโดยทั่วถึง พึงเอื้ออำทรสังคม เสริมส่งคุณภำพชีวิตด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์

วัตถุประสงค์ที่ 1 ให้สมาชิกมีหุ้นและเงินฝากเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงเกณฑ์กำรถือหุ้นของสมำชิกให้เหมำะสม
1.2 กระตุ้นสมำชิกที่มีหุ้นน้อยกว่ำ 300,000 บำท ให้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนำผลิตภัณฑ์เงินออมใหม่ๆ
วัตถุประสงค์ที่ 2 ให้สมาชิกได้รับสินเชื่อโดยความสะดวกรวดเร็วและมีประโยชน์
กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มผลิตภัณฑ์และช่องทำงในกำรกู้เงินของสมำชิก
2.2 ควบคุมกำรใช้เงินกู้ของสมำชิกให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์โดยเคร่งครัด
วัตถุประสงค์ที่ 3 ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นโดยทั่วถึงและเป็นธรรม
กลยุทธ์ 3.1 เพิ่มและพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนสวัสดิกำรให้ครอบคลุมตำมควำมจ�ำเป็น
ของสมำชิกยิ่งขึ้น
3.2 แก้ไขปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิกำรให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาความรอบรู้ทุกๆ ด้าน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ 4.1 เพิ่มกำรให้กำรศึกษำอบรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตอย่ำงต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างานของสหกรณ์
กลยุทธ์ 5.1 พัฒนำสหกรณ์สู่ระบบ e-coop
5.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำน IT แก่กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ และสมำชิก
วัตถุประสงค์ที่ 6 ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
กลยุทธ์ 6.1 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

...ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน
ด้วยการให้ คือ ให้ความรักความเมตตากัน ให้น�้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์
อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ ทุกคนทุกฝ่าย จะได้
สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตน
แก่ประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการ ให้ส�ำเร็จผลได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา....
พระราชด�ำรัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

1

สารจากประธานทีป่ รึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น
สวัสดิการอีกประเภทหนึ่งของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกเหนือจากสวัสดิการ
ที่ได้รับจากส่วนราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ตลอดระยะเวลา
51 ปีทผี่ า่ นมา ได้ท�ำหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ บนพืน้ ฐานของการช่วยเหลือตนเองและ
การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน สมาชิกของสหกรณ์ตา่ งได้รบั ประโยชน์จากสหกรณ์อย่างทัว่ ถึง
และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำ การออม
ที่ให้ผลตอบแทนสูงและสวัสดิการด้านต่างๆ ไม่เฉพาะแต่ตัวสมาชิกเอง ยังเผื่อแผ่ไปถึง
ครอบครัวของสมาชิกอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ทราบว่าสหกรณ์ได้เพิ่มประโยชน์เกื้อกูล
แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องทุกปี นับได้ว่าสหกรณ์แห่งนี้ได้ด�ำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
ในนามของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการด�ำเนินการ สอ.มก. ขอขอบคุณสหกรณ์ทที่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นกลไกหนึง่ ทีช่ ว่ ยบรรเทา
ความเดือดร้อนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ดีขึ้น ท�ำให้บุคลากรมีขวัญ ก�ำลังใจ มีความหวังที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
มีความมั่นคง และเป็นก�ำลังส�ำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป และขอชื่นชม
ต่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์แห่งนี้ จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากบรรดา
สมาชิกและสหกรณ์ต่างๆ
ขออวยพรให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด มีความเจริญ
รุ่งเรืองก้าวหน้า มีความมั่นคง และบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ทุกประการ

(ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล  อดุลวิทย์)
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

สารจากประธานคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี พ.ศ. 2553 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในนามของประธานคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด กระผมขอขอบคุณ
กรรมการด�ำเนินการทุกคน คณะทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ และสมาชิก
ของ สอ.มก. ทุกท่าน ทีท่ กุ ๆ ฝ่ายได้รว่ มมือร่วมใจกันจนส่งผลให้การด�ำเนินกิจการของ สอ.มก.
ของเรา มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ส�ำหรับปี 2553 ที่ผ่านมานี้ สอ.มก. ด�ำเนินงานได้
บรรลุเป้าหมายของภารกิจทีไ่ ด้วางไว้ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั สมาชิกและสร้างความมัน่ คง
ให้กับสหกรณ์ของเรา
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด เป็นองค์กรทีช่ าวมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 องค์กรนี้อยู่เคียงข้าง
และเป็นที่พึ่งของสมาชิก สอ.มก. มายาวนานตลอดระยะเวลา 51 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้
เมือ่ กิจการของ สอ.มก. เจริญก้าวหน้า มัน่ คง เป็นปึกแผ่นแล้ว ยังได้สนับสนุนต่อองค์กรหลัก
ที่เป็นต้นก�ำเนิด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างดียิ่ง ตลอดจนเผื่อแผ่เกื้อกูลไปยัง
สหกรณ์พนั ธมิตรทัง้ หลายอย่างต่อเนือ่ ง นับว่า สอ.มก. ได้ดำ� เนินกิจการตามหลักการ และ
อุดมการณ์ของสหกรณ์โดยแท้จริง
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2553 ในครัง้ นี้ ถือเป็นโอกาสอันดีทสี่ มาชิกทุกคน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับทราบผลการด�ำเนินการ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จาก
สมาชิก ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานของสหกรณ์ของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป
ในนามของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 52 กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
คณะที่ปรึกษา สอ.มก. ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมกัน
ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับสหกรณ์ของเรา และในโอกาสนี้
กระผมขอส่งความปรารถนาดีมายังสมาชิกทุกท่าน ขอให้มคี วามสุขความเจริญ สมประสงค์
ในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกัน
(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ศ.ดร.ก�ำพล อดุลวิทย์

ศ.พิเศษ ดร. อาบ นคะจัด

นายวิบูลย์ ตั้งกิติภาภรณ์

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา

คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ชุดที่ 52 ประจ�ำปี 2553

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
ประธานกรรมการ

รศ.บพิธ จารุพันธุ์

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ล�ำใย

นายวิเชียร ไล้เลิศ

ผศ.สุชิน  ปลีหะจินดา

รองประธานกรรมการ คนที่ 4

รองประธานกรรมการ คนที่ 5

กรรมการและเลขานุการ

นายนพดล ระโยธี

นายชาญชัย ไล้เลิศ

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร

นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ

นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล

ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

6

8

4

3
7

5

1

2

1. รศ.บพิธ จารุพันธุ์
2. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
3. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
4. รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ล�ำใย
5. นายวิเชียร ไล้เลิศ
6. ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
7. ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
8. นายนพดล ระโยธี

คณะกรรมการเงินกู้

6

2

5

1

7

4
3

1. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
2. นายนพดล ระโยธี
3. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
4. ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
5. นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ
6. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
7. นายชาญชัย ไล้เลิศ

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
3

4

5
7

1. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
2. ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
3. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
4. นายชาญชัย ไล้เลิศ
5. นายวิเชียร ไล้เลิศ
6. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
7. นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ

1

6
2

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงิน

4

5

1

2

3

1. ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
2. รศ.บพิธ จารุพันธุ์
3. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
4. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
5. ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
6. รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
7. รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ล�ำใย

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

7

4

1

5

1. ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
2. รศ.ร.อ.ปราโมทย์  ล�ำใย
3. รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
4. นายชาญชัย ไล้เลิศ
5. นายนพดล ระโยธี
6. ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
7. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3

2

6

6

7

6

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
2

7

1. นายวิเชียร ไล้เลิศ
2. ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
3. รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
4. นายชาญชัย ไล้เลิศ
5. นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ
6. นายนพดล ระโยธี
7. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล

5
1

3
4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ประจ�ำปี 2553
ด้านบริหารทั่วไป

ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์

ด้านการเงิน/การบัญชี

ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์

นายมาโนช สุวรรณศิลป์

นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

นายสมพงษ์ โกมลวาทิน
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ตั้งแต่ปี 2533 - ปัจจุบัน)

นายเจริญ ศรีแสง
ผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2553

เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
ผู้จัดการ

นายวิเชียร สลากรธนวัฒน์
รองผู้จัดการ

นางจารนัย ผาระนัด
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายเงินฝาก

นางจริยา อยู่ขวัญ

น.ส.อังกาบ แตงเอี่ยม น.ส.พรชนัน สมบูรณ์สวัสดิ์

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

น.ส.สดใส ศรีเจริญสุข

น.ส.จารุพัฒน์ เอี่ยมพุ่ม

น.ส.วรพร  ปั้นรัตน์

ฝ่ายสินเชื่อสมาชิก

น.ส.อุราพร พิมพ์ทอง           

น.ส.ชวาลา   บุญจันทร์    

นางเกศินี เทียมเมือง

นางอรพรรณ โสภณธนะสิริ

น.ส.ทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ

นางอารีย์ วอนเป้า

น.ส.วนิดา วราชุน

ฝ่ายบัญชี

นางปิยธิดา แย้มเกษร  

ฝ่ายการเงินและการลงทุน

นางพรพรรณ ผลวงษ์                     

นายณัฏฐเวช เศรษฐศิโรตม์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวนิดา อภิสุนทรางกูร  

นางเพียงพร สนธิสุทธิ์

น.ส.สุภาพร วงษ์สกุล

นายแสงจันทร์ ชัยธงรัตน์

นายธณเฉลิมพล เพ็งพินิจ

นายเหล็ง กลัดพรม

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล

นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์

นางธัญญา ศักดิ์กะทัศน์

นายประสิทธิ์ จันทร์ศรีบุตร

น.ส.ธมนวรรณ  แสงจันทร์

วิทยาเขตก�ำแพงแสน

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ฐานะการเงิน ตั้งแต่ ปี 2502-2553

ล้านบาท
20,000

สินทรัพ ย์รวม

18,660
18,000

16,000

14,000

เงินรับฝาก

12,720
12,000

10,000

8,000

6,000

ทุนเรือนหุ้น

3,937

4,000

เงินให้สมาชิกกู้

3,191
2,000

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

2535

2534

2533

2532

2531

2530

2529

2528

2527

2526

2525

2524

2523

2522

2521

2520

2519

2518

2517

2516

2515

2514

2513

2512

2511

2510

2509

2508

2507

2506

2505

2504

2503

พ.ศ.
2502

0
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ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก และเงินให้สมาชิกกู้

ล้านบาท
14,000
ล้านบาท
12,000
14,000
10,000
12,000
8,000
10,000
6,000
8,000
4,000
6,000
2,000
4,000
0
2,000
เงินรับฝาก
0
ทุนเรือนหุ้น
ฝากกกู้
เงินเงิให้นสรับมาชิ
ทุนเรือนหุ้น
เงินให้สมาชิกกู้

ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก และเงินให้สมาชิกกู้

2549

2550

2551

2552

2553

6,215.85
2549
2,398.69

8,622.52
2550
2,634.99

9,244.12
2551
2,997.01

12,003.23
2552
3,418.76

12,720.00
2553
3,937.06

6,215.85
2,248.99
2,398.69

8,622.52
2,511.62
2,634.99

9,244.12
2,773.35
2,997.01

12,003.23
3,026.55
3,418.76

12,720.00
3,191.20
3,937.06

2,248.99

2,511.62

2,773.35

3,026.55

3,191.20

พ.ศ
พ.ศ

รายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ
รายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ

ล้านบาท
569.50
ล้านบาท
569.50

840.82

728.13
634.43

628.37

315.60

342.86
634.43

332.33
628.37

315.60
253.90

342.86
291.57

332.33
296.04

253.90

291.57

296.04

2549

2550

2551

728.13
375.07
353.06
375.07

840.82
485.23
355.59
485.23
355.59

353.06

2549

2550

รายได้
รายได้
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รายจ่าย
2551

รายจ่าย

2552

กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ

2552

2553
2553

พ.ศ.
พ.ศ.

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2553 : 18,660.35 ล้านบาท

สินทรัพย์
สินทรั
พย์ เงินฝากธนาคารและสหกรณ์
ณ 31 ธันวาคม 2553
: 18,660.35
ล้านบาท
อื่น
ณ 31 ธันวาคม 2553 : 18,660.35
ลูกหนีล้้เงิานบาท
นให้สมาชิกกู้

66.11%

5.52%

9.61%

5.52%
5.52%

9.61%
9.61%

17.10%
17.10%
17.10%

เงิลูกนหนี
ฝากธนาคารและสหกรณ์
้เงินให้ส หกรณ์อื่นกู้ อื่น
เงิลูโครงการพิ
นหนี
ฝากธนาคารและสหกรณ์
อื่น
ก
้เงินให้
เศษสมาชิ
มก.กกู้
66.11%
ลู
ก
หนี
เ
้
งิ
น
ให้
ส
มาชิ
ก
กู
้
ื่นกู้
66.11%
เงิลูกนหนี
ลงทุ้เงินนให้
(มูสลค่หกรณ์
ายุติธอรรม)
ลูโครงการพิ
ก
หนี
เ
้
งิ
น
ให้
ส
หกรณ์
อ
ื่นกู้ ทธิ
เ
ศษ
มก.
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิ
โครงการพิ
เ
ศษ
มก.
0.57%
เงิการใช้
นลงทุปนระโยชน์
(มูลค่าฯยุติธรรม)
เงิอื่น่ดนินๆลงทุ
น (มูอุลปค่กรณ์
ายุติธและสิ
รรม) ทธิ
ที
อาคาร
0.71%
0.38%
0.57%
่รวม
ทีการใช้
ดิน อาคาร
อุ
ป
กรณ์
และสิ
ทธิ
ประโยชน์ฯ
0.57%
อืการใช้
่นๆ ประโยชน์ฯ
0.71%
0.38%
อื
่นๆ
0.71%
0.38%
รวม
ที่มาของทุนดาเนินงาน
รวม
ณ 31 ธันวาคม 2553 : 18,660.35 ล้านบาท

ที่มาของทุนดาเนินงาน
ที่มาของทุ
ดาเนินงาน
ณ 312.35%
ธันวาคม
2553 :น18,660.35

ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2553 : 18,660.35
านบาท
เงินรับล้ฝาก

68.17%

2.35%
21.10%
2.35%

68.17%
68.17%

21.10%
21.10%
3.44%
2.34%

2.60%

2.34%
2.34%

2.60%
2.60%

3.44%
3.44%

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงิทุนนเรืรับอฝาก
นหุ้น
เงิเงิทุนนนสรักูบ้ยารองและทุ
ืมฝาก
ระยะสั้นนสะสม
เงิทุกาไรสุ
ระยะสั
นนเรืกู้ยอืมทนหุ
ธิป้นระจ้นาปี
ทุทุอื่นนนๆเรื
อ
นหุ
้น นสะสม
สารองและทุ
ทุกาไรสุ
นสารองและทุนสะสม
รวม ทธิประจาปี
กอื่นาไรสุ
ๆ ทธิประจาปี
อืรวม
่นๆ

รวม

ล้านบาท

ร้อยละ

70.35

0.38

ล้านบาท
3,191.20
ล้70.35
านบาท
1,792.37
70.35
3,191.20
1,030.13
3,191.20
1,792.37
12,336.52
1,792.37
1,030.13
106.71
1,030.13
12,336.52
12,336.52
133.07
106.71
18,660.35
106.71
133.07
133.07
18,660.35

ร้อยละ
17.10
ร้9.61
อยละ
0.38
0.38
17.10
5.52
17.10
9.61
66.11
9.61
5.52
0.57
5.52
66.11
66.11
0.71
0.57
100.00
0.57
0.71
0.71
100.00

18,660.35

100.00

ล้านบาท

ร้อยละ

12,720.00

68.17

12,720.00
440
641.23
440
3,937.06
485.23
3,937.06
641.23
436.83
641.23
485.23
18,660.35
485.23
436.83
436.83
18,660.35
18,660.35

ร้อยละ
68.17
21.10
68.17
2.35
3.44
2.35
21.10
2.60
21.10
3.44
2.34
3.44
2.60
100.00
2.60
2.34
2.34
100.00
100.00

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท
440
ล้
า
นบาท
12,720.00
3,937.06

ร้2.35
อยละ

เงินให้สมาชิกกู้
ณ 31 ธันวาคม 2553 : 3,191.20 ล้านบาท

เงินให้สมาชิกกู้
ให้ส:มาชิ
กกู้ ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคมเงิน
2553
3,191.20
ณ 31 ธันวาคม 2553 : 3,191.20 ล้านบาท

73.18%
73.18%
73.18%

0.18%

26.64%
0.18%
0.18% 26.64%
26.64%

เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงิเงินนกูกู้ฉ้พุกิเศษ
เฉิน
เงิเงินนกูกู้ฉ้สุกามัเฉิญน
รวม
เงิเงินนกูกู้ส้พามั
ิเศษญ
เงิรวม
นกู้พิเศษ
รวม

5.69

0.18

ล้านบาท
850.00

ร้อยละ
26.64
ร้
อยละ
0.18
73.18

ล้านบาท
5.69
2,335.51
5.69
850.00
3,191.20
850.00
2,335.51
2,335.51
3,191.20
3,191.20

0.18
26.64
100.00
26.64
73.18
73.18
100.00
100.00
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รายได้ปี 2553
จาแนกตามที่มา : 840.82 ล้านบาท
ล้านบาท

0.97%

63.90%

ดอกเบี้ยจากสมาชิกกู้*
ดอกเบี้ยจากสหกรณ์อื่นกู้
ผลตอบแทนจากการลงทุน
อื่นๆ
รวม

23.62%

21.40%

198.63

23.62

96.73

11.51

537.31

63.90

8.15

0.97

840.82

100.00

*ก่อนหักเงินเฉลี่ยคืน

ทุนสวัสดิการและการใช้

ล้านบาท
60.00

56.56

50.00
40.00
30.00

29.19

20.73

15.26

20.00

46.44

43.14

37.05

23.08

28.60

25.19

10.00
-

2549

2550

2551
ทุนสวัสดิการ

2553

ใช้ไป

พ.ศ.

ทุนสาธารณประโยชน์และการใช้

ล้านบาท
25.00
20.00

2552

18.34

23.51

22.31

20.96

18.77

15.00
10.00

4.65

5.00

3.64

4.35

5.80

6.15

2549

2550

2551

ทุนสาธารณประโยชน์
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2552

ใช้ไป

2553

พ.ศ.

ร้อยละ
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

KASETSART UNIVERSITY SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
ที่ สอ.มก.ว. 087/2554
						
17 มกราคม 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2553
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบดุลและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปีการเงิน 2553 จ�ำนวน 1 ชุด
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ได้มีมติ
ครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ให้ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2553 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโรงละคร ส�ำนักพิพธิ ภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
วิทยาเขตบางเขน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
		
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2552 วันที่ 26 มกราคม 2553
		
2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 22 กันยายน 2553
วาระที่ 3 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ และพิจารณารายงาน
ประจ�ำปี 2553
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2553
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2553
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2554
วาระที่ 7 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2553
วาระที่ 8 การเลือกตัง้ ประธานกรรมการ คณะกรรมการด�ำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2554
วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีเพือ่ เสนอให้นายทะเบียนแต่งตัง้ และก�ำหนดค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ ประจ�ำปี 2554
วาระที่ 10 พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2554
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วาระที่ 12 พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

KASETSART UNIVERSITY SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
ที่ สอ.มก.ว. 004/2554
						

4 มกราคม 2554

เรื่อง ขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2553
เรียน รองอธิการบดี คณบดี ผอ.กอง/ส�ำนัก/สถาบัน/สถานี/โครงการฯ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม  2554 ณ อาคารโรงละคร ส�ำนักพิพิธภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตร วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในการนี้สหกรณ์ฯ
ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดอนุญาตให้อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ�ำ
ทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2553 ตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว
โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
สหกรณ์ด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
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บัญชี
งบประมาณ

ฝ่ายการเงิน
และการลงทุน

ผู้ช่วยผู้จัดการ (2)

* มติคณะกรรมการด�ำเนินการครั้งที่ 17/2552 ลว.14 ก.ย.52

ฝ่ายสมาชิก
สัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ (1)

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการ

งานประชุม

ฝ่าย
สาขา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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และประมวลผล

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
และประมวลผล

ผู้ช่วยผู้จัดการ (3)

ธุรการ

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

โครงสร้างองค์กร ปี 2553 - 2557*

สำ�นักงาน
กำ�แพงแสน
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วาระที่ 1
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในปีที่แล้วมีสมาชิกเสียชีวิต 39 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ล�ำดับ
ชื่อสมาชิก
ล�ำดับ
1. นางไพพรรณ คติการ
21.
2. นายสมาน
สัญจรโคกสูง
22.
3. นายทอง
ศรีชาติ
23.
4. นายเหลื่อม ชิดโคกสูง
24.
5 นายสมคิด เกิดมนตรี
25.
6. นายสมชาย รัตนพันธุ์
26.
7. นายชาติชาย ยมะคุปต์
27.
8. นายประทีป ราชแพทยาคม
28.
9. นายประยูร เมฆปั้น
29.
10. นายมงคล กวางวโรภาส
30.
11. นางวิสมัย
มโนมัยพิบูลย์*
31.
12. นางวงศ์
จันทเลิศ
32.
13. นายทองใบ บุญชุ่ม
33.
14. นายเชิด
สนสร้อย
34.
15. นายวุฒิพงศ์ เอี่ยมบุรี
35.
16. นางอรพรรณ สุรกิจสกุล*
36.
17. นายวินัย
ศรีแสงฉาย
37.
18. นายค�ำนวณ ตั้นพันธุ์
38.
19. นายจันทร์
ไชยเนตร
39.
20. นางศรีสวัสดิ์ ทาสุคนธ์*		

หมายเหตุ *ถอนหุ้นปี 2554 จ�ำนวน 14 คน
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ชื่อสมาชิก
น.ส.ประกอบ ชุ่มปก
นายช�ำนาญ ฉัตรแก้ว*
นายโนรี
สุภาจรูญ
นายสมชาย สันธนะดิลก*
น.ส.สมนา พูนพิพัฒน์
นายสมพล บุญสนอง
นายฉาย
พูลรักษ์
นายประเสริฐ ทิมเล็ก*
นายชูศักดิ์ แสนพล*
นายเจือ
อ่อนศิริ*
นายอดุล
วรรณจนา*
นายบรรเทา กิตติศักดิ์
นายฉลอง กล้าหาร
นางอุไร
ปริวัตรกุล*
นายพิสุทธ์ มังกรกาญจน์*
นายชัย
ทิมเล็ก
นายเชื่อม พลอยสระศรี*
นายณรงค์ คงศิริ*
นายนพดล เนตรเล็ก*

วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2552
วันที่ 26 มกราคม 2553
2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ครัง้ ที่ 1/2553
วันที่ 22 กันยายน 2553

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2552
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553
ณ ห้องสุธรรมอารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ผู้มาประชุม
1. รศ.วุฒิชัย
กปิลกาญจน์
ประธานกรรมการ
2. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
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. รศ.รอ.ปราโมทย์ ล�ำใย
กรรมการ
10. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
กรรมการ
11. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
กรรมการ
12. นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ
กรรมการ
13. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
กรรมการ
14. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
กรรมการ
15. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 2,320 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ศ.ดร.ก�ำพล
ศ.พิเศษ อาบ
นายนิพนธ์
นางพรรณวิภา
รศ.ดร.วัลลภ
ศ.ดร.สมเพียร
น.ส.สุภางค์
นายสมพงษ์
นายเรืองชัย
น.ส.สมศรี

อดุลวิทย์
นคะจัด
ลิ้มแหลมทอง
เอื้อสุนทรวัฒนา
อารีรบ
เกษมทรัพย์
เวสารัชอารีย์กุล
โกมลวาทิน
โชคชัยมงคล
หลิมตระกูล

ประธานทีป่ รึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
ผู้จัดการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เมือ่ สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2 แล้ว รศ.วุฒชิ ยั กปิลกาญจน์
ประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และด�ำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ในปีที่ผ่านมา สอ.มก. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โปรดให้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายทะเบียนสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เรื่องนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลของสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง
2) สืบเนื่องจากปลายเดือนธันวาคม 2552 ได้มีค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เพิกถอนการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ในการรับนิติบคุ คลเป็นสมาชิกสมทบ เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตีความว่าเป็นการขัด พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 ขณะนี้ สอ.มก. ได้มีหนังสืออุทธรณ์
ค�ำสัง่ นายทะเบียนต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแล้ว เพราะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นสมาชิกสมทบอยู่ ท�ำให้มีผลกระทบต่อการด�ำเนินการของ สอ.มก. และการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างมาก ความคืบหน้าจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป อนึง่ ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ มก. และ สหกรณ์
ยังสามารถท�ำธุรกรรมต่างๆ ตามระเบียบเดิมที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบแล้ว
3) ขอเชิญสมาชิก สอ.มก. ทุกท่าน ยืนไว้อาลัยให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตในปี 2552 จ�ำนวน
34 คน เป็นเวลา 1 นาที

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2551
ประธานฯ มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา เลขานุการ น�ำเสนอรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ
ประจ�ำปี 2552 ตั้งแต่หน้าที่ 8 - 17 ซึ่งแจกให้แก่สมาชิกผู้มาประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ� ำปี 2552 โดย
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 16 ข้อ 58 “ผู้ตรวจสอบกิจการ” ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
วรรคที่ 3 บรรทัดที่ 4 ดังนี้
ข้อความเดิม “ผูต้ รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งได้คราวละหนึง่ ปีทางบัญชีของสหกรณ์
แต่ไม่เกินสีป่ ตี ดิ ต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยปีทางบัญชี จึงจะมีสทิ ธิส์ มัครเข้ารับการเลือกตัง้ ใหม่ได้”
แก้ไขเป็น “ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งได้คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์
แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ใหม่ได้”
นายทองหล่อ เอี่ยมส�ำอางค์ สมาชิกเลขที่ 2881 ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีบางเรื่องได้เสนอไว้
ในที่ประชุมแต่ไม่ได้บันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งประธานฯ รับว่าจะตรวจสอบให้
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จากนั้น ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา เลขานุการ น�ำเสนอรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำ
ปี 2552 ตั้งแต่หน้าที่ 18 - 20 ซึ่งแจกให้แก่สมาชิกผู้มาประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ 3 รับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ในระหว่างปี 2552
ประธานฯ มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา เลขานุการ รายงานจ�ำนวนสมาชิกเข้าใหม่
และออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2552 ดังนี้
1) สมาชิก
จ�ำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
6,541 คน
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
515 คน
สมาชิกลาออกระหว่างปี
33 คน
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
34 คน
สมาชิกถูกจ�ำหน่ายชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (ให้ออก)
4 คน
จ�ำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
6,985 คน
2) สมาชิกสมทบ
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 จ�ำนวน
1,751 คน
เข้าใหม่ระหว่างปี
181 คน
รวมสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
1,932 คน
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
นายสุพจน์ ยุตติยงค์ สมาชิกเลขที่ 3501 เสนอให้น�ำรายงานประจ�ำปี 2552 ซึ่งแสดง
ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่มาอยู่ต่อจากวาระที่ 3 ด้วย
ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะน�ำไปเสนอเพิ่มอีกวาระหนึ่งในตอนท้าย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2552
ประธานฯ ได้มอบให้ นส.สุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต น�ำเสนอรายงาน
ผู้สอบบัญชี งบดุล งบก�ำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2552
หน้าที่ 24 - 44 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับข้อสังเกตต่างๆ จากสมาชิกนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจแล้ว
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วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2552
ประธานฯ ได้มอบให้ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ น�ำเสนอการจัดสรรก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีการเงิน 2552 จ�ำนวนเงิน 353,064,643.13 บาท ตามรายละเอียดในหนังสือรายงาน
กิจการ ประจ�ำปี 2552 หน้าที่ 46 ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการได้เห็นชอบแล้ว และเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ในการบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณา และมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2552 ตามทีค่ ณะกรรมการ
ด�ำเนินการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�ำปีในการด�ำเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2553
ประธานฯ มอบให้ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ น�ำเสนองบประมาณของ
สหกรณ์ ประจ�ำปี 2553 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2552 หน้าที่ 48 – 55
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�ำปี 2553
จ�ำนวน 58,515,600 บาท ประกอบด้วยงบค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 48,083,600 บาท โดยให้ถัวเฉลี่ยจ่าย
ในหมวดต่างๆ และงบจัดซื้อครุภัณฑ์ จ�ำนวน 10,432,000 บาท
จากนั้น ได้น�ำเสนอโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2553 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2552 หน้าที่ 56 – 58 ให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการอนุมตั กิ รอบวงเงิน 574.67 ล้านบาท เพือ่ ให้ สอ.มก.
จัดหาอาคาร จัดหาครุภัณฑ์ และโครงการพัฒนาบุคลากรให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ครั้งที่ 31/2547 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548

วาระที่ 7 พิจารณารายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2552
ประธานฯ ได้มอบให้ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
น�ำเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามหนังสือรายงาน
การตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2552 ที่แจกให้สมาชิกทุกท่าน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ

วาระที่ 8 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2553
ประธานฯ ได้มอบให้ ดร.วิวฒ
ั น์ แดงสุภา รองประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ น�ำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจากสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการ
ด�ำเนินการ พ.ศ. 2543 ให้เป็นกรรมการด�ำเนินการ ปี 2553 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ
ประจ�ำปี 2552 หน้าที่ 62 มีก�ำหนดเวลาอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2553 ตามทีค่ ณะ
กรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยเรียงตามตัวอักษร ดังนี้
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สายวิชาการ ได้แก่
		 1. รศ.รอ.ปราโมทย์ ล�ำใย
		 2. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร
		 3. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
		 4. รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
สายธุรการ ได้แก่
		 1. นายชาญชัย ไล้เลิศ
		 2. นายนพดล
ระโยธี
		 3. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
ส�ำหรับปี 2553 สหกรณ์ฯ ได้ด�ำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2553 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น�ำเสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่สมาชิกให้ความเห็นชอบว่าสมควรเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2553 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2552
หน้าที่ 63 มีก�ำหนดเวลาอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยเลือกสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2553 ตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์
3. ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย์
ต่อจากนั้น ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธาน
กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามข้อบังคับข้อ 43 วรรค 3 ได้แก่
		 1. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
		 2. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 2
		 3. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
		 4. รศ.รอ.ปราโมทย์ ล�ำใย
รองประธานกรรมการคนที่ 4
		 5. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
รองประธานกรรมการคนที่ 5
		 6. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
เลขานุการ
		 7. นายนพดล
ระโยธี
ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2553
ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิตปิ ญ
ั ญา เลขานุการ เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเลือก
ตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2553 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2552 หน้าที่ 70
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัท เจริญแอนด์คอลลีก
กรุ๊ป จ�ำกัด โดย นายเจริญ ศรีแสง เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2553 และก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นจ�ำนวนเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
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วาระที่ 10 พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2553
ประธานฯ ได้น�ำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์จะกู้ยืม หรือค�้ำประกัน
ประจ�ำปี 2553 เป็นเงิน 3,900 ล้านบาท (สามพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแผนงานที่วางไว้ และเสริมสภาพคล่องตามความจ�ำเป็น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2553
เป็นเงิน 3,900 ล้านบาท (สามพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิตปิ ญ
ั ญา แจ้งต่อทีป่ ระชุมใหญ่วา่ ตามทีค่ ณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่น
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 และได้ก�ำหนดเพิ่มเติมว่าการน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 5 (7) คือ ฝากหรือลงทุนอืน่ ใด นอกจากทีก่ ำ� หนดไว้ตามข้อ 5 (1) ถึง (6) โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์ และต้อง
ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อน จึงจะด�ำเนินการได้
คณะกรรมการด�ำเนินการ จึงขออนุมัติหลักการให้ สอ.มก. ฝากหรือลงทุนอื่นใดตาม
หลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ� หนด แต่ไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์ และ
การพิจารณาด�ำเนินการแต่ละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด�ำเนินการก่อน เพื่อให้
สหกรณ์สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการ ตามรายละเอียดในหนังสือรายงาน
กิจการหน้าที่ 74 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ สอ.มก. น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในเรื่อง
ดังกล่าวได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน แต่ไม่เกิน
ทุนส�ำรองของสหกรณ์

วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา น�ำเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 60 ให้
ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
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ข้อ 60 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
ข้อความเดิม
ข้อความทีข่ อแก้ไขเพิม่ เติมใหม่
การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
ข้อ 60 การลงลายมือชื่อแทน
สหกรณ์ การลงลายมือชือ่ แทนสหกรณ์
เพื่ อ ให้ มี ผ ลผู ก พั น สหกรณ์ นั้ น
นอกจากทีไ่ ด้กำ� หนดไว้เป็นอย่างอืน่
ในข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติดังนี้
ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือ
รับเงินกู้ การจ�ำนองซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้จ�ำนอง การถอนเงินฝาก
การเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากของ
สหกรณ์และในนิตกิ รรมอืน่ ๆ จะต้อง
ลงลายมือชือ่ ของประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือผูจ้ ดั การ รวมสองคน
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืม ซึ่ง
สหกรณ์เป็นผูก้ ยู้ มื เช็ค ใบสัง่ จ่ายเงิน
ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ
ตราสารทางการเงินของสหกรณ์นนั้
ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็น
ส�ำคัญด้วยทุกราย

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
ข้อ 60 การลงลายมือชื่อแทน
สหกรณ์ การลงลายมือชือ่ แทนสหกรณ์
เพื่ อ ให้ มี ผ ลผู ก พั น สหกรณ์ นั้ น
นอกจากทีไ่ ด้กำ� หนดไว้เป็นอย่างอืน่
ในข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติดังนี้
ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือ
รับเงินกู้ การจ�ำนองซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้จ�ำนอง การถอนเงินฝาก
การเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากของ
สหกรณ์และในนิตกิ รรมอืน่ ๆ จะต้อง
ลงลายมือชือ่ ของประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือผูจ้ ดั การ รวมสองคน
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืม ซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน
ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ
ตราสารทางการเงินของสหกรณ์นนั้
ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็น
ส�ำคัญด้วยทุกราย

เหตุผล
ขอตัดค�ำว่า “เช็ค” ออก เนือ่ งจาก
1) เป็นไปตามหนังสือเวียน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่
ฝรช. (12) ว. 123/2552 เรื่อง
การยกเลิกตราประทับ/ตรานูน/
ตราสี ในเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงิน
ตามเช็ค เนื่องจากศูนย์หักบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์จะใช้ระบบหักบัญชี
เช็ค และจัดเก็บภาพเช็ค โดยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตราประทั บ ฯ
ดังกล่าว จะรบกวนการตรวจสอบ
ลายมือชือ่ จากภาพเช็ค และข้อมูล
ส�ำคัญบนตัวเช็คได้
2) ตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์เรือ่ งให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับ
การยกเลิกตราประทับตามข้อแนะน�ำ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 60

วาระที่ 13 รับทราบรายงานประจ�ำปี แสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์
ประธานฯ มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา เลขานุการ น�ำเสนอรายงานประจ�ำปีแสดง
ผลการด�ำเนินการของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2552 ต่อที่ประชุม ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ
สมาชิก ทุนด�ำเนินงาน ก�ำไรสุทธิ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก การให้เงินกู้แก่สมาชิก และสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน ทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจ�ำปี 2552 และผลงานของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรและเทคโนโลยี และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ตลอดจนกิจกรรมระหว่าง
ปี ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2552 หน้าที่ 87 – 122 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ และอนุมัติรายงานประจ�ำปี 2552 ซึ่งแสดงผล
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 64

30

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
14.1 นายทองหล่อ เอี่ยมส�ำอางค์ สมาชิกเลขที่ 2881 ได้เสนอการจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2552 เงินโบนัสส�ำหรับกรรมการ ต้องไม่เกิน 200,000.- บาทต่อคนต่อปี โดยขอให้มรี ะเบียบ
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการ น่าจะลดลง
และตั้งข้อสังเกตว่าระบบการเลือกตั้งกรรมการกรณีเลือกตั้งล่วงหน้าผิดระเบียบหรือไม่
14.2 นายไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ สมาชิกเลขที่ 6262 เสนอว่าคณะกรรมการด� ำเนินการ
ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านสหกรณ์ และเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกกับสหกรณ์
14.3 นายพงศ์ปณต สุภาสัย สมาชิกเลขที่ 9644 กรณีที่มีสมาชิกถึงแก่กรรม เจ้าหน้าที่
ควรจะท�ำงานเชิงรุกในการให้ค�ำแนะน�ำกับผู้รับประโยชน์ของสมาชิกและจ่ายเงินสวัสดิการโดยเร็ว
14.4 นายธงพล ศรีสวัสดิ์ สมาชิกเลขที่ 1582 เสนอเรื่องการปรับปรุงโครงการบ้านพัก
จังหวัดระยอง การท�ำถนนทางเข้า-ออก และการปรับปรุงพื้นที่ โดยให้ใช้พื้นที่ส่วนกลางในการปลูก
ยางพารา

เลิกประชุมเวลา 11.50 น.
		
		
		

วุฒิชัย กปิลกาญจน์
ประธานในที่ประชุม
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ

		
		
		

รังสรรค์ ปิติปัญญา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
เลขานุการ

ส�ำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)		
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
(ลงชื่อ)		
ต�ำแหน่ง เลขานุการ
(ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2553
วันพุธที่ 22 กันยายน 2553
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

จ�ำนวนสมาชิกเข้าประชุม 174 คน (จากสมาชิกทั้งหมด 7,341 คน)

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รศ.วุฒิชัย
รศ.บพิธ
นายนิพนธ์
ผศ.ดร.ทวีวัฒน
นายวิเชียร
ผศ.สุชิน
นายนพดล
นายพงศ์พันธ์
ผศ.ภัคพร
นางพูนทรัพย์
นายชาญชัย
รศ.ดร.วัลลภ
นายสมนึก

กปิลกาญจน์
จารุพันธุ์
ลิ้มแหลมทอง
ทัศนวัฒน์
ไล้เลิศ
ปลีหะจินดา
ระโยธี
เหลืองวิไล
วงษ์สิงห์
บุญร�ำพรรณ
ไล้เลิศ
อารีรบ
ตั้งสุวรรณเสมา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นคะจัด
แดงสุภา
เกษมทรัพย์
สุวรรณศิลป์
เอื้อสุนทรวัฒนา
โกมลวาทิน
พันธุ์แน่น
โชคชัยมงคล
หลิมตระกูล

ที่ปรึกษาสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายใน
นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการ
ผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ศ.พิเศษ อาบ
ดร.วิวัฒน์
ศ.ดร.สมเพียร
นายมาโนช
นางพรรณวิภา
นายสมพงษ์
น.ส.สุวัฒนา
นายเรืองชัย
น.ส.สมศรี
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เริ่มประชุมเวลา 11.10 น.
เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรค 2 แล้ว ประธานกรรมการ
ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาร่วมประชุม และด�ำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –

วาระที่ 2 พิจารณาขออนุมัติวงเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอาคารของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจ�ำปี 2553 (เพิ่มเติม)
ประธานฯ ได้น�ำเสนอ โครงการตามแผนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตาม
นโยบายที่จะขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก สอ.มก. ประจ�ำปี 2553 (เพิ่มเติม) ในวงเงิน
จ�ำนวน 490 ล้านบาท โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก สอ.มก.
และคณะกรรมการด�ำเนินการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2553 วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ได้มีมติ
อนุมัติให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2553 เพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุน
ทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1. โครงการจัดหาอาคารที่พักบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 วงเงิน 190 ล้านบาท
2. โครงการจัดหาอาคารหอพักนิสติ ซอยพหลโยธิน 45 จ�ำนวน 2 หลัง วงเงิน 300 ล้านบาท
ในการนี้ ประธานกรรมการด�ำเนินการ ได้มอบให้เลขานุการคณะกรรมการด�ำเนินการแจ้ง
หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการ
ด�ำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 31/2547 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. ไว้ดังนี้
1. กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
1.1 สอ.มก. จะให้การสนับสนุนเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ (อัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
บวก 1 แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดเงินฝากทีม่ อี ยูก่ บั สหกรณ์
1.2 หากอัตราส่วนเงินกูแ้ ละเงินฝากไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ให้คดิ อัตราดอกเบีย้ เช่นเดียว
กับที่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ไม่ได้สัดส่วนจนถึงวันที่สัดส่วนเป็นปกติ การคิดอัตรา
ดอกเบี้ยตามข้อ 1.2 ให้คิดทุกโครงการ
2. กรณีไม่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับทีใ่ ห้สหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ กู้
คณะกรรมการด�ำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553
ได้มีมติเห็นชอบให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. (เพิ่มเติม) ดังนี้
1. การคิดค่าธรรมเนียมช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด
1.1 การจัดหาครุภัณฑ์และพัฒนาบุคลากร หากช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด 1 ปี สอ.มก.
จะคิดค่าปรับร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ยืม
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1.2 การจัดหาอาคาร หากช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด 3 ปี สอ.มก. จะคิดค่าปรับร้อยละ
0.25 ของวงเงินกู้ยืม
ทัง้ นี้ โครงการทีล่ งนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แล้วก่อนหน้านีไ้ ม่คดิ ค่าธรรมเนียมช�ำระคืน
เงินต้นก่อนก�ำหนด จะมีผลส�ำหรับโครงการที่ขออนุมัติตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 เป็นต้นไป
2. ระยะเวลาการผ่อนช�ำระเงินกู้ของ มก. ไม่เกิน 15 ปี
ทีป่ ระชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั กิ รอบวงเงินจ�ำนวน 490
ล้านบาท เพื่อจัดหาอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�ำปี 2553 (เพิ่มเติม) จ�ำนวน
2 รายการ รวม 3 หลัง ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการด�ำเนินการ ครั้งที่ 31/2547 เมื่อวันที่
12 มกราคม 2548 และครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553

เลิกประชุมเวลา 11.35 น.
		
		
		
		
		
		

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

ส�ำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)		
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
(ลงชื่อ)		
ต�ำแหน่ง เลขานุการ
(ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา)
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 52
เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ ครัง้ ที่ 53
วันที่ 27 มกราคม 2554
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ในปี 2553 ทีผ่ า่ นมา
นับว่าเป็นปีที่การบริหารการเงินเป็นไปอย่างยากล�ำบากพอสมควร แม้ว่าเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศเริ่มกระเตื้องขึ้นในต้นปี แต่สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศกลับอยู่ในสภาวะ
ค่อนข้างวิกฤต กระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งของ สอ.มก. ด้วย คณะกรรมการด�ำเนินการ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมาโดยตลอด โดยได้วางมาตรการหลายๆ อย่าง เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ อาทิ มาตรการลดรายจ่ายในการบริหารงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่ หาวิธีการ
ในการลดต้นทุนการบริหารทางการเงิน ชะลอโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังไม่รีบด่วน มาตรการ
ดังกล่าวได้รบั ความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากทุกๆ ฝ่าย ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานตลอดทัง้ ปีของ สอ.มก.
เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนีแ้ ผนงานต่างๆ ทีไ่ ด้วางไว้กบ็ รรลุวตั ถุประสงค์ทกุ ด้าน ได้มกี ารปรับปรุง
สวัสดิการต่างๆ ของสมาชิก ให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากขึ้น ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีกิจกรรมร่วม
กับสหกรณ์อย่างหลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ สันทนาการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการรักษา
สุขภาพ และพัฒนาจิตใจ ซึ่งสมาชิกได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมาก
นอกจากนีไ้ ด้มกี ารปรับปรุงระเบียบต่างๆ เปิดโอกาสให้บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยได้มโี อกาส
เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ได้สนับสนุนกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
และรวมทั้งสนับสนุนให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย การด�ำเนินงานดังกล่าว
ได้รบั ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์อย่างดียงิ่ ในนามของคณะกรรมการด�ำเนินการ จึงขอขอบพระคุณผูท้ ไี่ ด้กล่าวถึงอย่างสูง
และขอสรุปผลการด�ำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้
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1. ผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2552
หน่วย : บาท

รายการ
1. จ�ำนวนสมาชิกสามัญ (คน)
2. จ�ำนวนสมาชิกสมทบ (คน)
3. ทุนเรือนหุ้น
4. ทุนส�ำรอง
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
6. เงินรับฝากออมทรัพย์
7. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
8. เงินรับฝากประจ�ำ
9. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
10. สินทรัพย์รวม
11. ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี

31 ธันวาคม 2553
7,756
2,015
3,937,064,970.00
543,048,331.22
98,182,392.11
302,857,984.46
9,703,009,517.96
2,714,134,512.63

31 ธันวาคม 2552
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ
6,985
771
11.03
1,932
83
4.29
3,418,757,060.00 518,307,910.00
15.16
492,697,689.28
50,350,641.94
10.22
97,396,085.77
786,306.34
0.81
284,762,188.85
18,095,795.61
6.35
8,571,209,972.33 1,131,799,545.63
13.20
3,147,255,398.60 (433,120,885.97) (13.76)
50,240,000.00 (50,240,000.00) (100.00)
18,660,352,444.36 16,753,964,305.17 1,906,388,139.19
11.38
485,228,964.74 353,064,643.13 132,164,321.61
37.43

2. สมาชิกภาพ
2.1 สมาชิก
จ�ำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
สมาชิกลาออกระหว่างปี
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
ถูกจ�ำหน่ายชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (ให้ออก)
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
2.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

6,985
870
48
39
12
7,756
2,015

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

3. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

3,418,757,060.00
540,548,260.00
(22,240,350.00)
3,937,064,970.00

บาท
บาท
บาท
บาท

4. เงินรับฝาก
การด�ำเนินงานในรอบปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ได้รับเงินฝากประเภทต่างๆ ดังนี้
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รายการ
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจ�ำ
รวม
ยอดยกมา 1 มกราคม 2553
284,762,188.85 8,571,209,972.33 3,147,255,398.60 12,003,227,559.78
บวก เงินฝากเพิ่มขึ้นระหว่างปี
837,332,808.19 5,959,044,260.01 2,913,436,585.13 9,709,813,653.33
หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี (819,237,012.58) (4,827,244,714.38) (3,346,557,471.10) (8,993,039,198.06)
เงินรับฝากสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 302,857,984.46 9,703,009,517.96 2,714,134,512.63 12,720,002,015.05

5. เงินให้กู้แก่สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สหกรณ์ฯ ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก เป็นเงินทัง้ สิน้ 3,191,199,986.43 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
5,694,180.00 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
849,999,842.49 บาท
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
2,324,325,576.80 บาท
รวมลูกหนี้เงินกู้-ปกติ
3,180,019,599.29 บาท
ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
13,975,483.90 บาท
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
5,735,695.54 บาท
รวมลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อฯ
3,199,730,778.73 บาท
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(8,530,792.30) บาท
ลูกหนี้สุทธิ
3,191,199,986.43 บาท

6. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ยอดเงินให้กู้ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 จ�ำนวน
19
สหกรณ์
		
เป็นเงิน 2,549,148,550.00 บาท
ให้กู้ระหว่างปี
เป็นเงิน
418,700,000.00 บาท
ช�ำระคืนระหว่างปี
เป็นเงิน (1,175,480,600.00) บาท
คงเหลือหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน
15
สหกรณ์
		
เป็นเงิน 1,792,367,950.00 บาท

7. เงินลงทุน
ยอดเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553		
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี		
ลงทุนครบก�ำหนด/ไถ่ถอนระหว่างปี		
คงเหลือเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-ราคาตามบัญชี
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		
รวมเงินลงทุนมูลค่ายุติธรรม

38

10,096,627,719.63
8,522,329,061.84
(6,618,883,875.84)
12,000,072,905.63
336,447,947.02
12,336,520,852.65

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8. เงินลงทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
8.1 ทุนการศึกษา แยกเป็น
- ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร ผู้มีรายได้น้อย จ�ำนวน
691 ทุน
		
เป็นเงิน 1,508,600.00 บาท
- ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประเภทเรียนดี จ�ำนวน
751 ทุน
		
เป็นเงิน 1,833,600.00 บาท
8.2 ทุนการศึกษาสมาชิก จ�ำนวน 41 คน เป็นเงิน 364,330.00 บาท
8.3 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม จ�ำนวน
40 คน
		
เป็นเงิน 432,000.00 บาท
8.4 ประสบภัยธรรมชาติ จ�ำนวน 98 คน เป็นเงิน 329,000.00 บาท
8.5 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา และบุตรเสียชีวิต แยกเป็น
- สมาชิกเสียชีวิต
จ�ำนวน 39 คน เป็นเงิน 1,925,849.00 บาท
- คู่สมรสเสียชีวิต
จ�ำนวน 27 คน เป็นเงิน 612,000.00 บาท
- บิดามารดาเสียชีวิต จ�ำนวน 146 คน เป็นเงิน 1,235,250.00 บาท
- บุตร/ธิดาเสียชีวิต จ�ำนวน 1 คน เป็นเงิน
8,625.00 บาท

9. การร่วมสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�ำปี 2553
มีรายการดังต่อไปนี้
9.1 สนับสนุนกิจกรรม มก. ด้านวิชาการ
เป็นเงิน
549,979.46 บาท
9.2 สนับสนุนกิจกรรม มก. ด้านกิจกรรม
เป็นเงิน
550,000.00 บาท
		
รวมเป็นเงิน 1,099,979.46 บาท
9.3 สนับสนุน มก. โดย สอ.มก.		
298,000.00 บาท

10. ผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ
10.1 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ได้ด�ำเนินการตามแผนงานทีก่ �ำหนดไว้ และมอบให้คณะกรรมการ
แต่ละชุดรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วน ภายใต้เงื่อนไข
และข้อจ�ำกัดแห่งเวลา ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังผลการด�ำเนินงานในภาพ
รวมต่อไปนี้
1. คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ได้เข้าถวาย
ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2552 และในการนี้ ได้ทูลเกล้าถวายเงินสมทบทุนโครงการพัฒนา
ชุมชนในพระอุปถัมภ์ของสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ ทั้ง 2 พระองค์ จ�ำนวน 200,000 บาท ดังนี้

39

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

		 1) ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2553
		 2) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2553
2. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและประกาศ ดังนี้
ระเบียบ สอ.มก. ว่าด้วย
มติคณะกรรมการ ครั้งที่ – วันที่
1 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกและการส่งเงิน 7/2553 – 29 เมษายน 2553
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
2 การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
10/2553 – 15 มิถุนายน 2553
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3 เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2550
20/2553–15 พฤศจิกายน 2553
(แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
1
2
3
4
5
6
7
8
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ประกาศ สอ.มก.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การขอรับเงินทุนสวัสดิการสมาชิกทีเ่ ป็นโสด
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การขอรับเงินสวัสดิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มของ
สมาชิก สอ.มก.
เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับพนักงานราชการเป็นสมาชิก สอ.มก.
พ.ศ. 2553
เรือ่ ง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกทีเ่ ป็นพนักงาน
ราชการ
เรื่อง การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
เรือ่ ง การให้เงินกูเ้ พือ่ การประกอบอาชีพ
ประเภทโครงการธุรกิจ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553

2/2553 – 28 เมษายน 2553
2/2553 – 28 เมษายน 2553
4/2553 – 15 มีนาคม 2553
4/2553 – 15 มีนาคม 2553
4/2553 – 15 มีนาคม 2553
11/2553 – 30 มิถุนายน 2553
13/2553 – 29 กรกฎาคม 2553
15/2553 – 30 สิงหาคม 2553

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

9 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับเงินเพือ่ การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2553
10 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับเงินขวัญถุงกรณีเกษียณอายุ
ราชการ พ.ศ. 2553
11 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับเงินเพือ่ การครองชีพ พ.ศ. 2553
12 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบุคคล
ในครอบครัวและสมาชิกถึงแก่กรรม
พ.ศ. 2553
13 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิก
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2553

17/2553 – 29 กันยายน 2553
17/2553 – 29 กันยายน 2553
17/2553 – 29 กันยายน 2553
17/2553 – 29 กันยายน 2553

20/2553–15 พฤศจิกายน 2553

3. การจัดสัมมนา เรื่อง “บริหารสภาพคล่อง และสร้างผลก�ำไรด้วย Private Repo”
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
4. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สหกรณ์ได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างกว้างขวาง ได้แก่
การสนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 จ�ำนวน 35 โครงการ เป็นเงิน
4,112.49 ล้านบาท ประกอบด้วย การจัดหาอาคารต่างๆ ครุภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร นอกจาก
นี้ยังได้จัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ 1.1 ล้านบาท
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. เพิ่มเติม ดังนี้
1. การคิดค่าธรรมเนียมช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด
		 1.1 การจัดหาครุภณ
ั ฑ์และการพัฒนาบุคลากร หากช�ำระคืนเงินต้นก่อน 1 ปี สอ.มก.
จะคิดค่าปรับร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ยืม
		 1.2 การจัดหาอาคาร หากช�ำระคืนเงินต้นก่อน 3 ปี สอ.มก. จะคิดค่าปรับร้อยละ
0.25 ของวงเงินกู้ยืม
		 ทัง้ นี้ โครงการทีล่ งนามบันทึกข้องตกลง (MOU) แล้ว ก่อนหน้านีไ้ ม่คดิ ค่าธรรมเนียม
ช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด จะมีผลส�ำหรับโครงการทีข่ ออนุมตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 22 กันยายน 2553 เป็นต้นไป
2. เห็นชอบระยะเวลาการผ่อนช�ำระคืนเงินกู้ของ มก. ไม่เกิน 15 ปี
3. คิดอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอัตราเดิม คือ อัตรา
ดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษบวก 1
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4. ขยายวงเงินสนับสนุนโครงการพิเศษของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากเดิมวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากเป็นวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
5. โครงการสาธารณประโยชน์ และโครงการตามแผนพัฒนา ดังนี้
1. โครงการออมวันนีเ้ พือ่ ชีวติ เมือ่ เกษียณ โดยรณรงค์ให้สมาชิกทีม่ หี นุ้ น้อยกว่า 300,000
บาท น�ำเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน มาซื้อหุ้นเพิ่ม โดยซื้อขั้นต�่ำ 100 หุ้น เป็นเงิน 1,000 บาท สหกรณ์
จะสมทบให้ 2 หุน้ เป็นเงิน 20 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2) และให้นำ� มาซือ้ ได้เพียงครัง้ เดียว โดยมีเงือ่ นไข
สมาชิกที่มีหุ้นไม่เกิน 300,000 บาท และน�ำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2552 มาซื้อหุ้นเพิ่มเท่านั้น
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดชุมชน โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียนและประชาชน
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนห่างไกลได้มีห้องสมุดไว้เป็นแหล่งความรู้และสามารถบริหาร
จัดการห้องสมุดอย่างยั่งยืน เป็นเงิน 50,000 บาท
3. โครงการพัฒนาชุมชนและสิง่ แวดล้อมชุมชนบางบัว ร่วมกับกลุม่ ภาคีสหกรณ์บางเขน
ในโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนบางบัว” เป็นเงิน 200,000 บาท
4. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเงิน
300,000 บาท
5. บริจาคเสือ้ ยืดโปโล จ�ำนวน 825 ตัวให้กบั ผูป้ ระสบภัยหนาวในภาคะวันออกเฉียงเหนือ
โดยผ่านวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
10.2 คณะกรรมการเงินกู้
1) อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืมปี 2553 สอ.มก. ให้กู้อัตราร้อยละ 5.40 ต่อปี
2) สหกรณ์ฯ ได้ประกาศใช้ระเบียบการให้เงินกู้เพิ่มเติม ดังนี้
		 2.1 การให้เงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพประเภทโครงการธุรกิจ วงเงินกู้ไม่เกิน
15 ล้านบาท
		 2.2 การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 “สมาชิกที่มีอายุการเป็น
สมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีสมาชิกค�้ำประกัน 2 คน สหกรณ์อาจพิจารณา
ให้กู้ได้ห้าเท่าของหุ้นที่ถือครองอยู่ก่อนวันท�ำสัญญาเงินกู้ วงเงินไม่เกิน
500,000.- บาท (ห้าแสนบาท) และต้องท�ำประกันภัยผู้ค�้ำประกัน ทั้งนี้ต้องมี
สัญญาเงินกู้เพียงสัญญาเดียวเท่านั้น ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน
3) ได้วางหลักเกณฑ์การกู้ฉุกเฉินโดยใช้เงินประจ�ำต�ำแหน่งรวมช�ำระหนี้
4) รายงานเงินกู้ประเภทต่างๆ ประจ�ำปี 2553 มีดังนี้
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เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
บาท
มกราคม
264
2,497,200.00 149 54,962,200.00
48 76,418,000.00
กุมภาพันธ์ 447
3,912,000.00 209 82,443,600.00
60 71,581,000.00
มีนาคม
291
2,657,050.00 266 101,674,800.00
69 72,953,300.00
เมษายน
645
6,042,750.00 282 108,664,500.00
56 48,548,600.00
พฤษภาคม 239
2,379,300.00 226 85,536,500.00
48 44,067,000.00
มิถุนายน
647
5,756,150.00 285 104,154,400.00
96 120,572,700.00
กรกฎาคม
497
4,786,700.00 169 65,483,900.00
66 63,071,800.00
สิงหาคม
283
2,927,900.00 266 96,607,340.00
63 75,755,400.00
กันยายน
473
4,193,170.00 261 97,836,600.00
65 57,724,800.00
ตุลาคม
642
5,916,800.00 216 74,704,000.00
52 52,385,500.00
พฤศจิกายน 347
3,322,400.00 260 99,758,500.00
73 87,185,400.00
ธันวาคม
705
6,925,000.00 286 106,056,420.00
83 89,021,200.00
รวม
5,480 51,316,420.00 2,875 1,077,882,760.00 779 859,284,700.00
10.3 คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ด�ำเนินการตามข้อบังคับ ข้อ 49 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ให้การศึกษา อบรมสมาชิก และผู้ที่สนใจให้ทราบถึง
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการการบริหารงานของสหกรณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี พอสรุปได้ดังนี้
1. จัดท�ำข่าว สอ.มก. รายเดือน 12 ฉบับ จัดส่งให้สมาชิกเป็นรายบุคคลทุกเดือน และ
ส่งไปเผยแพร่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
2. อบรมผูป้ ระสานงานหน่วยงานต่างจังหวัดเมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1
อาคาร สอ.มก. 36 ปี เพื่อให้ผู้ประสานงานได้รับทราบลักษณะงานวิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนต่างๆ
ได้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวระหว่างสหกรณ์และหน่วยงาน (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตศรีราชา สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยประมงศรีราชา สถานีวิจัยทับกวาง
สถานีวิจัยปากช่อง ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และโครงการพหุภาษา จังหวัดชลบุรี)
3. โครงการประชุมสัมมนากรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
		 3.1 ครัง้ ที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2553 ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
		 3.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เดือน
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4. โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก ณ โรงแรมลองบีช ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
จ�ำนวน 3 ครั้ง
		 4.1 เรื่อง “ประโยชน์ดีๆ ของ สอ.มก. ที่สมาชิกยังใช้ไม่คุ้มค่า”
			 (1) ครั้งที่ 1 วันที่ 24 - 25 เมษายน 2553
ผู้เข้าสัมมนา 94 คน
			 (2) ครั้งที่ 2 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2553 ผู้เข้าสัมมนา 82 คน
		 4.2 หลักสูตรผูบ้ ริหารหน่วยงาน เรือ่ ง “การพัฒนา สอ.มก. ให้เกิดคุณค่าแก่สมาชิก”
เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ผู้เข้าสัมมนา 72 คน
5. มอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) เงินได้
ราย เดือนไม่เกิน 18,190.- บาท ระดับการศึกษาตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี มีสมาชิก
ยื่นขอรับทุน จ�ำนวน 691 ราย เป็นเงิน 1,508,600 บาท
6. จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ประจ�ำปี 2553 เพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุน บุตรสมาชิกที่มีการเรียนดีตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด ตั้งแต่ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี มีสมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร จ�ำนวน 751 ราย เป็นเงิน
1,833,600.-.บาท
		 เกณฑ์การพิจารณาและเงินทุน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ�ำกัด จะพิจารณาให้ทุนในแต่ละระดับชั้น แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้
		 1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (เกรดเฉลี่ย ไม่ต�่ำกว่า 3.5) ทุนละ 2,000.- บาท
		 2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.3) ทุนละ 2,200.- บาท
		 3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.2) ทุนละ 2,500.- บาท
		 4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.2)
			 ทุนละ 2,500.- บาท
		 5) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3)
			 ทุนละ 2,800.- บาท
		 6) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) (เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3) ทุนละ 3,000.- บาท
		 7) ระดับอุดมศึกษา (จบปริญญาตรี) ได้รับเกียรตินิยมตลอดหลักสูตรการศึกษา
รางวัลละ 3,500.-บาท
7. ทุนการศึกษาส�ำหรับสมาชิก ทุนจัดสรร 500,000.-บาท มีสมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ
จ�ำนวน 41 ทุนๆ ละไม่เกิน 10,000.-บาท เป็นเงิน 361,840.-บาท
8. จัดสรรทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรของสมาชิกทีค่ สู่ มรสถึงแก่กรรม มีสมาชิกยืน่ เรือ่ ง
ขอรับทุนฯ จ�ำนวน 40 ราย เป็นเงิน 432,000.-บาท
9. โครงการสัมมนาสมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการ เรือ่ ง “สถานะและทิศทางการบริหารงาน
ของ สอ.มก. ในปัจจุบัน” บรรยายและโปรแกรมสุขภาพ จ�ำนวน 2 ครั้ง ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
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9.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2553 ผู้เข้าร่วม จ�ำนวน 87 คน
		 9.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2553 ผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 87 คน
10. โครงการให้ความรูแ้ ก่สมาชิก (ส่วนกลาง) เพือ่ ให้สมาชิกได้รบั ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น เพื่อชี้แจงข้อสงสัย อันเป็นข้อมูลที่เป็นภาพลบของสหกรณ์ รวมถึงรับทราบและสนอง
นโยบายความต้องการของสมาชิก จ�ำนวน 5 ครั้ง ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก.
36 ปี ดังนี้
		 10.1 ครั้งที่ 1 บรรยายเรื่อง “การจัดการเงินส่วนบุคคล” วันที่ 3 สิงหาคม 2553
วิทยากร คุณอภิรดี พิชัยศรทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
		 10.2 ครั้งที่ 2 บรรยายเรื่อง “ประเด็นกฎหมายที่สมาชิก สอ.มก. ควรรู้” วันที่ 17
สิงหาคม 2553 วิทยากร อาจารย์ปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ำกัด
		 10.3 ครั้งที่ 3 บรรยายเรื่อง “ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจต่อผลการด�ำเนินงาน
ของ สอ.มก.” วันที่ 31 สิงหาคม 2553 วิทยากร ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
		 10.4 ครั้งที่ 4 เสวนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์สมาชิก สอ.มก. : พัฒนาให้ดีขึ้นได้ไหม?”
วันที่ 7 กันยายน 2553 ผู้ร่วมเสวนา คุณคันศร คมภักดี คุณเรวัติ อ�่ำทอง และ
คุณพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ ด�ำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
		 10.5 ครั้งที่ 5 เสวนาเรื่อง “นานาทัศนะเกี่ยวกับการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของ
สอ.มก.” วันที่ 21 กันยายน 2553 ผูร้ ว่ มเสวนา ศ.พิเศษ อาบ นคะจัด คุณธรรมศิริ
ไชยรัตน์ และอาจารย์ยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล ด�ำเนินรายการโดย ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
11. จัดงานเลีย้ งเพือ่ เป็นเกียรติแก่สมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการ ผูท้ ไี่ ด้รบั การขยายเวลาราชการ
และผูท้ เี่ กษียณอายุราชการก่อนก�ำหนด บรรยาย เรือ่ ง การดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุราชการ
วิทยากร รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อาจารย์พิเศษโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องนนทรี 1
ชั้น 4 เคยูโฮม อาคาร สอ.มก. 36 ปี ผู้เกษียณอายุราชการ จ�ำนวน 132 คน ผู้ที่ได้รับการขยายเวลา
ราชการ จ�ำนวน 11 คน และผู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนด 35 คน พร้อมทั้งรับเงินเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและเงินขวัญถุง รวมเป็นเงิน 8,749,543.-บาท
12. โครงการอบรม “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์” รุน่ ที่ 6 วันที่ 18-19 กันยายน
2553 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 22 คน
13. โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบบทบาท หน้าที่ ระเบียบสิทธิ
และสวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับภายใต้เงื่อนไขกรณีไม่เข้ารับการปฐมนิเทศจะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการ
วันเกิด ในปี 2553 จัดอบรมจ�ำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 4 ครั้ง
และวิทยาเขตบางเขน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
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		 13.1 บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
			 (1) ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 เมษายน 2553 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 66 คน
			 (2) ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 54 คน
			 (3) ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กันยายน 2553 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 71 คน
			 (4) ครั้งที่ 4 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2553 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 82 คน
		 13.2 ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
			 (1) ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ตุลาคม 2553
ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 105 คน
			 (2) ครั้งที่ 5 วันที่ 26 ตุลาคม 2553
ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 122 คน
14. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ จ�ำนวน 98 ราย เป็นเงิน 329,000.-บาท
		 14.1 ประสบวาตภัย จ�ำนวน 2 ราย เป็นเงิน 3,500.-บาท
		 14.2 ประสบอุทกภัย จ�ำนวน 96 ราย เป็นเงิน 325,500.-บาท
15. จัดท�ำปฏิทนิ ปีใหม่เพือ่ แจกให้กบั สมาชิก หัวหน้าภาควิชา คณะ ส�ำนัก ผูม้ อี ปุ การคุณ
และสหกรณ์ลูกค้า จ�ำนวน 10,000 ฉบับ
16. จัดท�ำหนังสือที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ จ�ำนวน 450 เล่มแก่สมาชิกผู้เกษียณ
อายุราชการและหน่วยงานต่างๆ ภายใน มก. และภายนอก
17. จัดท�ำหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2553 จ�ำนวน 3,500 เล่ม และรายงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการ จ�ำนวน 2,500 เล่ม
18. จัดท�ำการ์ดวันเกิดสวัสดิการของสมาชิก จ�ำนวน 7,900 ใบ
19. เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการปรับขั้นวิ่งสวัสดิการ ยืดอายุหุ้นจากสูงสุด 35 ปี
เป็น 37 ปี และเพิ่มสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด เปลี่ยนหลักเกณฑ์การค�ำนวณ จากเดิม อายุหุ้น (ปี)
คูณ 100 เป็น อายุหุ้น (ปี) คูณ 150
20. รวมบทความ ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ที่พิมพ์ในข่าว สอ.มก. ตั้งแต่ปี 2547-2553
จ�ำนวน 10,000 เล่มส�ำหรับแจกให้สมาชิก
21. การประกวดบทความ เรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ที่สมาชิกอยากเห็น” และประกวดกลอนวันเกิด ปี 2554
		 คณะกรรมการพิจารณาการประกวดบทความ
		 1. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา		
ประธานกรรมการ
		 2. ศ.พิเศษ อาบ นคะจัด		
กรรมการ
		 3. ผศ.นาม
ศิริเสถียร		
กรรมการ
		 4. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์		
กรรมการ
		 5. รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ล�ำใย		
กรรมการ
		 6. น.ส.สดใส
ศรีเจริญสุข		
เลขานุการ
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		 คณะกรรมการพิจารณาการประกวดกลอนวันเกิด ปี 2554
		 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		
เลขานุการ
		 บทความที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
		 รางวัลที่ 1 หุ้น สอ.มก. จ�ำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000.- บาท
				
นางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล สมาชิกเลขที่ 7666
				
สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
		 รางวัลที่ 2 หุ้น สอ.มก. จ�ำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000.-บาท
				
นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร สมาชิกเลขที่ 6617
				
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
		 รางวัลที่ 3 หุ้น สอ.มก. จ�ำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000.-บาท
				
นางจันทร์นวล รัตรสาร สมาชิกเลขที่ 2160
				
สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี
		 รางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. จ�ำนวน 3 รางวัลๆ ละ 1,000.-บาท
				
1) ผศ.พลาภรณ์ จันทร์ขามเรียน สมาชิกเลขที่ 7293
					 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ กพส.
				
2) รศ.สบสันติ์ มหานิยม สมาชิกเลขที่ 5714 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
				
3) นางทัดชา ตุ้นสกุล สมาชิกเลขที่ 7037 สังกัดส�ำนักหอสมุด
บทกลอนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
			 ผูท้ ไี่ ด้สง่ บทกลอนได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้มากทีส่ ดุ ได้รบั รางวัลหุน้ สอ.มก.
จ�ำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000.-บาท
				 นางวนิดา เลาหสุรโยธิน สมาชิกเลขที่ 7867 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
			 รางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. จ�ำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000.-บาท
				 นางจันทร์นวล รัตรสาร สมาชิกเลขที่ 2160 สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี
10.4 คณะกรรมการบริหารการเงิน
ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศในโซนยุโรป ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2552 และ
ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองได้สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึง่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ ผลตอบแทน
ในตลาดเงินและตลาดทุนในปี 2553 ลดต�่ำลง คณะกรรมการบริหารการเงินได้ตระหนักถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น จึงด�ำเนินนโยบายบริหารการเงินด้วยความรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
โดยให้ความส�ำคัญกับการปรับตัวให้สามารถแข่งขันและรักษาระดับการเติบโตของ สอ.มก. อีกทั้ง
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เพื่อสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
ในอัตราที่เป็นธรรม
ในรอบปี 2553 สอ.มก. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ�ำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้
ผู้กู้ได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันผู้ฝากก็ได้รับประโยชน์สูงสุดเท่าที่สอ.มก.จะท�ำให้ได้ ส�ำหรับ
รายละเอียดการบริหารเงินของ สอ.มก. มีดังนี้
(1) การบริหารอัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ ทัง้ เงินฝากและเงินให้กแู้ ก่สมาชิก ในแต่ละ
ช่วงเวลาเป็นดังนี้
ประเภท
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
เงื่อนไข ฝากไม่ถึง 3 เดือน
ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน
ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน
เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน (ไม่เสียภาษี)
เงินให้สมาชิกกู้ยืม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1 ม.ค. 53
15 ก.พ. 53 – ปัจจุบัน
1.50
1.50
2.50
2.35
2.75
2.50
1.50
1.50
2.50
2.35
4.00
4.00
5.40
5.40

(2) การบริหารการลงทุน สอ.มก. ได้น�ำเงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มั่นคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่มี
หลักประกัน หรือไม่ดอ้ ยสิทธิ ซึง่ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั
จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน ระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสม รายละเอียดเงินลงทุน
ในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
ประเภทหลักทรัพย์
1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2. บัตรเงินฝาก
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

ก�ำไร /(ขาดทุน)
ราคาตลาด
ราคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 53 ทีย่ ังไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุน
335.00
335.23
0.23
50.00
50.00
1,122.69
1,184.16
61.47
805.80
838.28
32.48
358.00
371.37
13.37
3,304.70
3,377.68
72.98
780.80
811.56
30.76
3,973.50
4,087.37
113.87
29.66
33.01
3.35
400.20
400.20
100.50
108.44
7.94
739.22
739.22
12,000.07
12,336.52
336.45

(3) กองทุนส่วนบุคคล ในปี 2553 สอ.มก. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็ม เอฟ ซี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูบ้ ริหารกองทุนส่วนบุคคล ได้กำ� หนดนโยบายการลงทุนในหุน้ สามัญ
ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และก�ำหนดเงื่อนไขในการลงทุน
จะต้องรักษาเงินต้นไว้ให้ครบ ไม่ขาดทุน สร้างผลตอบแทนพอสมควรและสามารถรับรู้รายได้เพื่อ
จัดสรรก�ำไร โดยมีค่าธรรมเนียมจัดการและผู้รับฝากทรัพย์สิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ร้อยละ 0.28
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ในการนีค้ ณะกรรมการบริหารการเงินได้ตดิ ตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กองทุนส่วนบุคคลมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
760.62 ล้านบาท (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3)
(4) การให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ยืมเงิน สอ.มก. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กู้
แก่สหกรณ์อนื่ ๆ โดยพิจารณาจัดสรรให้ตามคุณภาพการบริหารงาน และความจ�ำเป็นทางด้านการเงิน
ของสหกรณ์ผขู้ อกูต้ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความเอือ้ อาทรต่อขบวนการสหกรณ์ โดยมีหลักการ
ดังนี้
			 ก) วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท
			 ข) อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน
			 ค) ระยะเวลาช�ำระคืนไม่เกิน 72 งวดเดือน
			 ง) หลักประกัน คณะกรรมการด�ำเนินการทั้งชุดค�้ำประกัน
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ทั้งนี้ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น ดังนี้

วันที่บังคับใช้
3 กุมภาพันธ์ 2553
1 มิถุนายน 2553

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ระยะสั้น
ระยะปานกลาง
ระยะยาว
(ไม่เกิน 12 เดือน) (ไม่เกิน 36 เดือน) (ไม่เกิน 72 เดือน)
3.50
4.50
4.65
3.50
4.25
4.50

(5) การบริหารสภาพคล่อง สอ.มก. ได้ด�ำรงสภาพคล่องร้อยละ 10 ของเงินฝาก ดังนี้
ประเภทสภาพคล่อง

วงเงิน
(ล้านบาท)
60.00
20.00
20.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2,950.00
650.00
1,400.00
100.00
300.00
500.00
250.00

1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
1.1 ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มก.
1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มก.
1.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มก.
1.4 ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มก.
1.5 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มก.
1.6 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มก.
2. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น 5 ธนาคาร
2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2.2 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
2.4 ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2.5 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
3. วงเงินกู้ยืมเครือข่ายสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ที่สูงกว่าบวก 0.50 บาท
3.1 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
50.00
3.2 สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จ�ำกัด
50.00
3.3 สอ.กรมป่าไม้ จ�ำกัด
30.00
3.4 สอ.กรมประมง จ�ำกัด
30.00
3.5 สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จ�ำกัด
30.00
3.6 สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด
30.00
3.7 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด
30.00
รวมทั้งสิ้น
3,260.00
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หลักประกัน (ล้านบาท)
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล 20 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 22 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 5.5 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 5.6 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 5 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 5 ล้านบาท
หุ้นกู้เอกชน
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้เอกชน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้เอกชน
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10.5 คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
		 ภารกิจในการด�ำเนินการงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด เป็นการด�ำเนินการก�ำกับและติดตามเพื่อพัฒนาระบบ
รองรับการให้บริการของสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบงานเพื่อรองรับการท�ำงานของ
ฝ่ายจัดการ และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมีผลการท�ำงานที่ได้
ด�ำเนินการในรอบปี 2553 สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้
		 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อทดแทนเครื่องเก่าซึ่งมีอายุ
การใช้งานเกินกว่า 5 ปี และมีสมรรถนะต�่ำ มีความสามารถในการประมวลผลล่าช้า และมักมีปัญหา
ท�ำให้ระบบการท�ำงานขัดข้องบ่อยครั้ง ต้องเสียเวลาในแก้ไขระบบและซ่อมแซมอุปกรณ์ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบงานการให้บริการสมาชิกทัง้ ระบบ คณะกรรมการได้แก้ปญ
ั หาดังกล่าวโดยมีมติเห็นชอบ
ให้จัดซื้อเครื่องใหม่ และด�ำเนินการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ท�ำให้ลดปัญหา
ความล่าช้าในการท�ำงานของระบบงาน
		 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ตามที่ได้รับงบประมาณประจ�ำปี 2553 ตามรายการดังนี้ เพื่อ
สนับสนุนการท�ำงานของฝ่ายจัดการ
			 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เพื่อทดแทนของเก่า
			 2.2 เครื่องพิมพ์ (Printer)
				 - เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ขาวด�ำ ส�ำหรับใช้งานทีฝ่ า่ ยบริหารทัว่ ไป, ฝ่ายสินเชือ่
และฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
				 - เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตแบบ All in one ส�ำหรับใช้งานที่ฝ่ายประมวลผล,
ฝ่ายการเงิน, และฝ่ายบริหารงานทั่วไป
			 2.3 เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ เพือ่ ทดแทนของเก่าทีช่ ำ� รุด และใช้ในงานสัมมนา
		 3. การจัดจ้างบริษัท คอมเทคดาต้า จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินการพัฒนา แก้ไขปรับปรุง
โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์หลักของสหกรณ์ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ในการด�ำเนินการนี้ครอบคลุม
การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมโปรแกรมที่เกี่ยวกับ ระบบงานสวัสดิการสมาชิก ระบบงานเงินกู้
ระบบงานเงินฝาก ระบบงานสมาชิกสมทบ ระบบงานเงินลงทุน และระบบงานบัญชี
		 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการแก้ไข ซึง่ ได้มกี ารจัดแบ่งระบบงานออกเป็น 3 กลุม่ งาน คือ
			 1. งานที่จ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาเพิ่มเติม
			 2. งานที่สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาเองได้
			 3. งานที่เกิดจากปัญหาของระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่ต้องแก้ไขให้สมบูรณ์
4. ด�ำเนินการจัดท�ำแบบการประเมินและส�ำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่              
ฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ ในด้านระบบงานสารสนเทศ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สารสนเทศ
ของสหกรณ์ เพื่อให้ทราบถึงความพอใจและความต้องการเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการ เพื่อสนับสนุน
การท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
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		 5. จัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการด�ำเนินการ เรื่องการปรับสมุดคู่ฝากด้วยตนเอง
โดยผ่านผู้ประสานงาน เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและปรับสมุดคู่ฝาก
ของสหกรณ์ จึงมีความจ�ำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
			 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP รุ่น TouchSmart เป็นคอมพิวเตอร์แบบ
All In One หน้าจอสัมผัสพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 7 Home
Premium
			 5.2 เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (Passbook) ยี่ห้อ Olivetti รุ่น PR2 PLUS
Magnetic ซึ่งมีอุปกรณ์ส�ำหรับเขียนและอ่านแถบแม่เหล็ก
			 5.3 อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก USB เป็น Serial
		 6. พัฒนาระบบสอบถามข้อมูลผ่านหน้าจอสัมผัส (KU-Coop Update) สหกรณ์
ได้ท�ำการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ส�ำหรับสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ เช่นข้อมูลเงินกู้
เงินฝาก ประวัติสวัสดิการ เป็นต้น และสามารถพิมพ์ปรับสมุดคู่ฝากด้วยตนเอง เพื่อให้สมาชิก
ทีว่ ทิ ยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตฯ สกลนคร สามารถสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและปรับสมุดคูฝ่ าก
ของสหกรณ์ได้ด้วยตนเอง การพัฒนาในส่วนนี้ได้ด�ำเนินการพัฒนาโปรแกรมและทดสอบระบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะด�ำเนินการติดตั้งระบบ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร และวิทยาเขต
ศรีราชา ในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 นี้
		 7. ปรับปรุงระบบการส�ำรองไฟฟ้าส�ำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตวั แม่ขา่ ย (Server)
เครื่องส�ำรอง ไฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้มาประมาณ 8 ปี (2544 - 2552) ซึ่งโดยปรกติอายุการท�ำงาน
ของแบตเตอรี่ส�ำรองไฟจะมีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี เท่านั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพในการส�ำรองไฟให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที การปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่
ในระบบส�ำรองไฟฟ้าและแบตเตอรี่แพ็คทั้งหมดส�ำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ของสหกรณ์ ท�ำให้สามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพและรองรับการส�ำรองไฟส�ำหรับเซิรฟ์ เวอร์ทงั้ ระบบของสหกรณ์ เนือ่ งจากในปัจจุบนั
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยของสหกรณ์ตอ้ งเปิดตลอด 24 ชัว่ โมง เพือ่ รองรับการบริการระบบ ATM
แบบออนไลน์
10.6 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการมาครบวาระ และได้จัดโครงการต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ตาม
แผนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้เป็นอย่างดี โดยใช้งบประมาณจ�ำนวน 724,719.00 บาท
(ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้จ�ำนวน 1,250,000.00 บาท) กล่าวคือ
1. โครงการสุขภาพกาย - สุขภาพจิต ได้จัดกิจกรรม ฤาษีดัดตนประกอบดนตรี
และกายบริหารด้วยยางยืด โยคะเพือ่ สุขภาพจ�ำนวน 3 ครัง้ มีสมาชิกเข้ารับการอบรมจ�ำนวน 97 คน
จากแบบสอบถาม และแบบประเมินของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้ พบว่า สมาชิกมีความเข้าใจ
ในการบริหารร่างกายเป็นอย่างดี ท�ำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น โดยวิทยากร ดร. เจริญ กระบวนรัตน์
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ได้ให้ความเมตตาต่อสมาชิกเป็นอย่างดียงิ่ รวมทัง้ ดร. ประจักษ์ ไม้เจริญ และอาจารย์นนั ทวัน เทียนแก้ว
ท่านได้มคี วามประทับใจต่อสมาชิก สอ.มก และมีความยินดีทจี่ ะให้ความรูแ้ ก่สมาชิกฯ ในคราวต่อไปด้วย
2. โครงการการอบรมวิชาชีพ ได้จัดกิจกรรมการเพาะเห็ด และน�้ำหมักชีวภาพ
จ�ำนวน 2 ครั้ง มีสมาชิกเข้ารับการอบรมจ�ำนวน 70 คน จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า
สมาชิกฯ ได้ใช้ความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพของ
ครอบครัวสมาชิกฯ ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจของ สอ.มก. ที่สมาชิกฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมดัง
ความต้องการของ สอ.มก.
3. โครงการพัฒนาจิตใจ จ�ำนวน 8 ครั้ง ได้จัดกิจกรรมไหว้พระปฏิบัติธรรม และ
ไหว้พระ 9 วัด มีสมาชิกเข้ารับการอบรมจ�ำนวน 468 คน สมาชิกให้ความสนใจในกิจการดังกล่าวเป็น
จ�ำนวนมาก วิทยากรที่เป็นพระสงฆ์ให้ความรู้แก่สมาชิก อาทิ พระมหาสมปอง จากการวิเคราะห์
แบบสอบถาม พบว่า สมาชิกมีความสุขทางใจมากขึน้ และมีความต้องการให้ สอ.มก. จัดกิจกรรมนีอ้ กี
		 จากการด�ำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ท�ำให้สมาชิก
เห็นความส�ำคัญและได้เข้าถึงการด�ำเนินงานของ สอ.มก. พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ สอ.มก.
จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการด�ำเนินการในโครงการและกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

11. กิจกรรมระหว่างปี
ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ได้เพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ให้กับกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ โดยส่งเข้าร่วมประชุม
สัมมนาและเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม-ประชุมสัมมนา
21-24 มกราคม 2553 รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
19-20 กุมภาพันธ์ 2553 น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
นางปิยธิดา แย้มเกษร
21-23 กุมภาพันธ์ 2553 รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ล�ำใย
23 กุมภาพันธ์ 2553 ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
วัน เดือน ปี

27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2553 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
4 มิถุนายน 2553

รศ.บพิธ จารุพันธุ์
น.ส.ชวาลา บุญจันทร์

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

หลักสูตร กรรมการใหม่
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
การสัมมนาทางวิชาการเพือ่ พัฒนาระบบสหกรณ์
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฯ
การอายัดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ค่าหุ้นและ
การล้มละลายของสหกรณ์
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ครูตอ่ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน
บ�ำเหน็จ บ�ำนาญข้าราชการเพือ่ ช�ำระหนีเ้ งินกู้
ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์
พ.ศ. 2551

จ.กาญจนบุรี
นนทบุรี
จ.เชียงใหม่
กรุงเทพฯ
จ.สตูล
กรุงเทพฯ
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
หัวข้อเรื่อง
อบรม-ประชุมสัมมนา
5-6 มิถุนายน 2553 น.ส.สมศรี หลิมตระกูล สัมมนาวิชาการ
17-18 มิถุนายน 2553 นายวิเชียร สลากรธนวัฒน์ ผู้บริหารกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและสหกรณ์
ออมทรัพย์
28-30 มิถุนายน 2553 น.ส.จารุพัฒน์ เอี่ยมพุ่ม ทักษะการประชาสัมพันธ์องค์กรเชิงรุก
5-7 กรกฎาคม 2553 น.ส.พรชนัน สมบูรณ์สวัสดิ์ การจัดท�ำบัญชีต้นทุนมาตรฐานและพัฒนา
เครือ่ งมือชีว้ ดั ส�ำหรับนักบัญชีสหกรณ์มอื อาชีพ
การจัดสวัสดิการกองทุนช่วยเหลือผูค้ ำ�้ ประกัน
6 สิงหาคม 2553
รศ.บพิธ จารุพันธุ์
หนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
17 กันยายน 2553 น.ส.สมศรี หลิมตระกูล ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงินและแนวโน้มทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยในปี 2554
18-19 กันยายน 2553 น.ส.สมศรี หลิมตระกูล สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
8 ตุลาคม 2553
รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ล�ำใย ขบวนการสหกรณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร สังคมได้อย่างไร
18-19 ตุลาคม 2553 นางวนิดา อภิสุนทรางกูร กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานสหกรณ์
และหลักปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงาน “ฉบับปรับปรุงแก้ไข”
6 พฤศจิกายน 2553 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร การสัมมนาวันออมแห่งชาติ FSCT สูเ่ วทีสากล
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
11-12 พฤศจิกายน 2553 น.ส.ทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
23-24 พฤศจิกายน 2553 นายวิเชียร ไล้เลิศ
เทคนิคการเป็นพิธีกร
26-27 พฤศจิกายน 2553 น.ส.สมศรี หลิมตระกูล สัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี
15 ธันวาคม 2553 นายณัฎฐเวช เศรษฐศิโรตม์ การซื้อพันธบัตรแบบไม่แข่งขันราคา (NCB)
วัน เดือน ปี

สถานที่
กรุงเทพฯ
จ.ชลบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
จ.นครนายก
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพฯ
จ.แม่ฮอ่ งสอน
กรุงเทพฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ได้ยดึ มัน่ นโยบายการบริหารจัดการ
ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และปรับปรุงระบบการท�ำงานโดยน�ำระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกสบายให้กับสมาชิกที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาชิก
สมทบ ให้เกิดความมั่นใจและประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกตลอดมา
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ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ
เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก การให้สินเชื่อ
และเทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้
วันเดือนปี
รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
19 กุมภาพันธ์ 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ�ำกัด
- ระบบการจ่ายเงินกูแ้ ละการรับ-ถอนเงินฝากจากสมาชิกด้วยบัตร ATM
จ�ำนวน 8 คน
25 กุมภาพันธ์ 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
- การจัดสวัสดิการ จ�ำนวน 25 คน
2 มีนาคม 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
- ระบบงานคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 4 คน
9 เมษายน 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ�ำกัด
- การบริหารงานทั่วไป จ�ำนวน 50 คน
30 เมษายน 2553
คณะผู้แทน NFUCA
- การบริหารงานของ สอ.มก. จ�ำนวน 10 คน
6 พฤษภาคม 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
- การบริหารและการด�ำเนินงานทั่วไป จ�ำนวน 49 คน
11 พฤษภาคม 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ำกัด
- การด�ำเนินงาน การลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุนบริหาร และสวัสดิการ
จ�ำนวน 20 คน
14 พฤษภาคม 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ�ำกัด
- การด�ำเนินงานของ สอ.มก. จ�ำนวน 18 คน
11 มิถุนายน 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ำกัด
- ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการ จ�ำนวน 13 คน
16 กรกฎาคม 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด
- ระบบคอมพิวเตอร์ และการ Update Book อัตโนมัติ จ�ำนวน 10 คน
2 กันยายน 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ�ำกัด
- การด�ำเนินงานของ สอ.มก. จ�ำนวน 25 คน
23 พฤศจิกายน 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
- การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลด้านบริการด้วยโทรศัพท์ตอบรับ จ�ำนวน 10 คน
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รายชือ่ สมาชิกและสหกรณ์อนื่ ทีถ่ กู ด�ำเนินคดีและได้รบั ช�ำระหนีป้ ระจ�ำปี 2553
ล�ำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

ชื่อ - สกุล
เงินให้สมาชิกกู้ยืม
นายนฤดม บุญหลง
นายสุรพงษ์ ทรัพย์เย็น
นายประมวล แก้วประดับ
นางนภาศรี ไวศยะนันท์
นางสุทัศสา สุขีวงศ์
นายวิรัตน์ สุขีวงศ์
น.ส.อรพิฌชา เต็มศิริ
น.ส.ขวัญประภา บุญวิก
นายนพดล เนตรเล็ก
น.ส.กมลพร พุ่มสาหร่าย
นางอวยพร รัตนก�ำพล
น.ส.บุญช่วย เดชสุวรรณ์
นายแถว เมฆปั้น
นายสนทนา แสงจันทร์
นางภารนี ปัญวณิช
นายอ�ำนวย ปานดียิ่ง
น.ส.พัชรพร มุ่งมาตร
น.ส.อรทัย หนูกลาง
รวม
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
สหกรณ์เคหเกษตรและ
สหกรณ์ฯ
รวมทั้งสิ้น
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เลขที่ หนี้คงเหลือ รับช�ำระหนี้ ด�ำเนินคดี หนี้คงเหลือ
สมาชิก ยกมา
ระหว่างปี ระหว่างปี
ยกไป
713
7108
7819
2563
4173
4343
9631
9447
7991
5613
1762
3844
2368
2627
4359
7146
9774
9009

776,783.49
6,709.28
324,880.16 191,349.28
732,242.40 517,613.46
1,680,688.20
8,093.66
755,112.73
774,726.03
626,576.37
392,706.64
2,548.03
398,293.23
278,557.67 278,557.67
531,894.00 531,894.00
239,804.87 239,804.87
270,895.78 270,895.78
759,182.58 759,182.58
8,542,344.15 2,806,648.61

- 89,944,751.80

-

12,229,472.75
211,461.39
1,369,009.88
165,539.88
13,975,483.90

770,074.21
133,530.88
214,628.94
1,672,594.54
755,112.73
774,726.03
626,576.37
390,158.61
398,293.23
12,229,472.75
211,461.39
1,369,009.88
165,539.88
19,711,179.44

ผลการด�ำเนินคดี
อยูร่ ะหว่างสืบทรัพย์สนิ อืน่
อยูร่ ะหว่างสืบทรัพย์สนิ อืน่
อยูร่ ะหว่างสืบทรัพย์สนิ อืน่ น
รอเฉลี่ยทรัพย์
อยู่ระหว่างรับเงินที่ขายทอดตลาด
อยู่ระหว่างรับเงินที่ขายทอดตลาด
อยูร่ ะหว่างประกาศขายทอดตลาด
อยูร่ ะหว่างบังคับคดียดึ ทรัพย์
อยูร่ ะหว่างบังคับคดียดึ ทรัพย์
ช�ำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
ช�ำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
ช�ำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
ช�ำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
ช�ำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี
อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดี
อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี

- 89,944,751.80 รอค�ำสั่งศาลพิพากษา
ล้มละลาย และขอตัด
บัญชีหนีส้ ญู ตามระเบียบ
ของนายทะเบียนสหกรณ์
98,487,095.95 2,806,648.61 13,975,483.90 109,655,931.24
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รายชือ่ สมาชิกและสหกรณ์อนื่ ทีถ่ กู ด�ำเนินคดีและตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญปี 2553
ล�ำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

ชื่อ - สกุล
นายนฤดม บุญหลง
นายสุรพงษ์ ทรัพย์เย็น
นายประมวล แก้วประดับ
นางนภาศรี ไวศยะนันท์
นางสุทัศสา สุขีวงศ์
นายวิรัตน์ สุขีวงศ์
นส.อรพิฌชา เต็มศิริ
น.ส.ขวัญประภา บุญวิก
นายนพดล เนตรเล็ก
นางภารนี ปัญวณิช
นายอ�ำนวย ปานดียิ่ง
น.ส.พัชรพร มุ่งมาตร
น.ส.อรทัย หนูกลาง
รวม
เงินให้สหกรณ์อนื่ กูย้ มื
สหกรณ์เคหเกษตรและ
สหกรณ์ จ�ำกัด
รวมทั้งสิ้น

เลข หนี้คงเหลือ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สมาชิก
สุทธิ
ร้อยละ จ�ำนวนเงิน
713
770,074.21 100
770,074.21
7108
133,530.88 100
133,530.88
7819
214,628.94 100
214,628.94
2563 1,672,594.54 100
1,672,594.54
4173
755,112.73 100
755,112.73
4343
774,726.03 100
774,726.03
9631
626,576.37 100
626,576.37
9447
390,158.61 100
390,158.61
7991
398,293.23 100
398,293.23
4359 12,229,472.75 20
2,445,894.55
7146
211,461.39 20
42,292.27
9774 1,369,009.88 20
273,801.97
9009
165,539.88 20
33,107.97
19,711,179.44
8,530,792.30
-

89,944,751.80

109,655,931.24

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ปี 2553
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

100

ผลการด�ำเนินคดี
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
รอเฉลี่ยทรัพย์
อยูร่ ะหว่างรับเงินทีข่ ายทอดตลาด
อยูร่ ะหว่างรับเงินทีข่ ายทอดตลาด
อยูร่ ะหว่างประกาศขายทอดตลาด
อยูร่ ะหว่างบังคับคดียดึ ทรัพย์
อยูร่ ะหว่างบังคับคดียดึ ทรัพย์
อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี
อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี

89,944,751.80 รอค�ำสั่งศาลพิพากษาล้ม
ละลายและ ขอตัดบัญชี
หนี้สูญตามระเบียบของ
นายทะเบียนสหกรณ์
98,475,544.10
97,226,395.56 บาท
1,249,148.54 บาท
98,475,544.10 บาท
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ประจ�ำปี 2553

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
วันที่ 14 มกราคม 2554

เรียน นายเจริญ ศรีแสง
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ�ำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่าน
ตรวจสอบ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และ
คิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึง
การละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำ ของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน
หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วย
งานราชการ หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และ
อาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและ
ไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือไม่ปรากฎข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุง
งบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
					

ขอแสดงความนับถือ

				
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
					
(นางสาวสมศรี หลิมตระกูล)
ผู้จัดการ
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รายงานผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบก�ำไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ซึง่ คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ส�ำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่น�ำมาเปรียบเทียบ ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 11 มกราคม 2553
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และตามระเบียบ
ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่
อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจน
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�ำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เชือ่ ว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุปทีเ่ ป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก�ำหนด
(นายเจริญ ศรีแสง)
ผู้สอบบัญชี
237/56 ซอยติวานนท์ 45
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
วันที่ 14 มกราคม 2554
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

ปี 2553
บาท

ปี 2552
บาท

2
3
4
5
6
7
8

66,297,169.28
81,258,129.76
4,050,755.35
4,000,000.00
1,887,602,289.65
991,302,306.80
1,046,098,214.62 1,231,752,991.31
11,180,387.14
27,006.00
15,717,100.72
16,488,990.89
94,026,399.99
64,721,423.86
3,124,972,316.75 2,389,550,848.62

4
5
6
9
10
11

10,448,918,563.00 9,273,910,947.05
4,956,418,692.20 4,957,820,996.75
1,260,700.39
13,398,466.64
14,792,775.84
93,307,829.43
93,291,460.18
23,336,576.34
23,336,576.34
15,535,380,127.61 14,364,413,456.55
18,660,352,444.36 16,753,964,305.17
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หมายเหตุ

หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
12
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน
15
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินรับฝาก
13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
14
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
16
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
		 หุ้นที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว		
ทุนส�ำรอง		
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
17
ก�ำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
18
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี		
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

ปี 2553
บาท

ปี 2552
บาท

440,000,000.00
-

80,000,000.00
50,240,000.00

12,720,002,015.05 12,003,227,559.78
90,424,012.38
73,852,081.85
13,250,426,027.43 12,207,319,641.63
9,953,811.84
16,143,651.14
9,953,811.84
16,143,651.14
13,260,379,839.27 12,223,463,292.77
3,937,064,970.00 3,418,757,060.00
543,048,331.22
492,697,689.28
98,182,392.11
97,396,085.77
336,447,947.02
168,585,534.22
485,228,964.74
353,064,643.13
5,399,972,605.09 4,530,501,012.40
18,660,352,444.36 16,753,964,305.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)		
		
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
		
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)		
		
(ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา)
		
เลขานุการ
		
วันที่ 14 มกราคม 2554
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

				

หมายเหตุ

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
		 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
		 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
		 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
			 รวมดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน
		 ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
		 เงินปันผล
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
			 รวมผลตอบแทนจากการลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจ�ำ	
			 รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
เงินกู้ยืมระยะสั้น
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
		 ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
			 รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม

ปี 2553
บาท
%

ปี 2552
บาท
%

198,634,636.87 23.83 174,646,956.39 24.22
96,731,722.36 11.60 155,830,768.58 21.62
887,687.13 0.11 4,185,983.31 0.58
296,254,046.36 35.54 334,663,708.28 46.42
502,374,277.14 60.27 357,472,673.99 49.58
28,324,109.00 3.40 25,198,482.67 3.50
6,616,507.26 0.79 3,592,994.36 0.50
537,314,893.40 64.46 386,264,151.02 53.58
833,568,939.76 100.00 720,927,859.30 100.00
4,464,374.89 0.54 4,324,519.95 0.60
222,795,172.98 26.73 194,902,093.29 27.03
76,311,228.78 9.15 115,324,182.58 16.00
303,570,776.65 36.42 314,550,795.82 43.63
1,661,878.96 0.20 6,196,168.16 0.86
1,119,498.85 0.13 2,855,995.03 0.40
2,781,377.81 0.33 9,052,163.19 1.26
1,019,457.66 0.16
306,352,154.46 36.75 323,602,959.01 44.89
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หมายเหตุ

หัก หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
		 รายได้จากการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก.
		 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า
		 รายได้อื่น
			 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
		 เงินเดือนและค่าจ้าง
		 เงินบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
		 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
		 สวัสดิการเจ้าหน้าที่
		 เงินรางวัลพิเศษ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมสัมมนา
			 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
		 ค่าเสื่อมราคา
		 ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์การใช้อาคารและซอฟแวร์
		 ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
		 ค่าสาธารณูปโภค
		 ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
		 ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษียานพาหนะ/ภาษีโรงเรือน
		 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์

ปี 2553
บาท
%

1,249,148.54 0.15
351,466.99 0.05
525,967,636.76 63.10 396,973,433.30 55.06
7,000,000.00
95,100.00
152,386.85
7,247,486.85

7,000,000.00
69,500.00
130,603.97
7,200,103.97

0.97
0.01
0.02
1.00

9,339,604.20
1,703,836.31
73,630.00
3,193,250.63
1,993,750.00
213,139.00
16,517,210.14

1.12 9,172,260.00
0.20 1,264,505.11
0.01
103,907.00
0.38 2,312,254.76
0.24 2,230,350.00
0.03
239,874.00
1.98 15,323,150.87

1.27
0.18
0.01
0.32
0.31
0.03
2.12

2,041,486.34
8,570,381.25
955,211.83
1,271,615.40
49,768.00
45,579.22
12,934,042.04

0.24 2,094,140.69
1.03 8,603,980.42
0.11
955,728.53
0.15 1,253,032.38
0.01
131,216.00
0.01
85,499.09
1.55 13,123,597.11

0.29
1.19
0.13
0.18
0.02
0.01
1.82

0.46
0.32
0.09

0.45
0.41
0.10

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
		 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก
3,803,464.50
		 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และบริการสมาชิก 2,647,959.41
		 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสมาชิก
777,161.48
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บาท
%

0.84
0.01
0.02
0.87

3,233,752.75
2,958,697.95
716,260.00
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		 ค่าหุ้นให้สมาชิกประจ�ำปี
		 ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบ 50 ปี สอ.มก.
		 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่
		 ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก
			 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

หมายเหตุ

ปี 2553
บาท
%

ปี 2552
บาท
%

1,740,500.00 0.21 1,328,400.00
4,052,831.29
673,967.98 0.08
523,029.00
1,326,200.00 0.16 1,231,400.00
10,969,253.37 1.32 14,044,370.99

0.19
0.56
0.07
0.17
1.95

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น
		 ค่าเบี้ยประชุม
19
859,900.00 0.10 1,005,750.00 0.14
		 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
250,875.00 0.03
657,112.00 0.09
ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจสอบกิจการ และค่าตรวจสอบภายใน 514,000.00 0.06
514,000.00 0.07
		 ค่าสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,402,979.46 0.17 1,253,418.00 0.17
		 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
372,165.69 0.04
207,664.87 0.03
		 ค่าวัสดุส�ำนักงาน
645,428.99 0.08
724,546.15 0.10
		 ค่ารับรอง
121,745.00 0.01
321,588.00 0.05
		 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดี
160,114.12 0.02
129,379.15 0.02
		 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
134,231.00 0.02
134,150.00 0.02
		 ค่าสมนาคุณ
807,600.00 0.10 1,236,534.53 0.17
		 ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้าและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆ 916,985.00 0.11
778,596.75 0.11
		 ค่าใช้จ่ายอื่น
1,379,629.06 0.17 1,655,035.72 0.23
			 รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น
7,565,653.32 0.91 8,617,775.17 1.20
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานทั้งสิ้น
47,986,158.87 5.76 51,108,894.14 7.09
ก�ำไรสุทธิ
485,228,964.74 58.21 353,064,643.13 48.97
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ปี 2553
บาท

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ			
485,228,964.74
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
		 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,041,486.34
		 ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
8,570,381.25
		 หนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1,249,148.54
		 ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(29,216,207.70)
		 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(10,328.77)
		 ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ยืมค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
293,760.02
		 ดอกเบี้ยเงินให้ มก. กู้ยืมค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
478,130.15
		 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
28,759.16
		 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1,495,603.96
		 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
20,487,670.75
		 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(3,154,322.14)
		 ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารระยะสั้นค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
69,616.43
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์ และหนี้สินด�ำเนินงาน
487,562,662.73
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก
		 ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ยืม
		 โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ฯ มก.
		 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
		 เงินรอเรียกเก็บ
		 เงินปันผลเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน
		 ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
		 ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
		 เครื่องเขียนแบบพิมพ์
		 เงินทดรองด�ำเนินคดี
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(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

ปี 2552
บาท
353,064,643.13
2,094,140.69
8,603,980.42
351,466.99
(13,205,387.64)
413,068.49
68,491.23
(330,058.35)
(83,784.11)
(2,116,883.08)
(12,775,790.90)
1,506,105.82
337,589,992.69

(154,727,757.22) (253,199,746.74)
756,780,600.00 249,930,600.00
(414,995,761.54) (235,645,445.63)
27,006.00
27,000.00
(4,975.00)
(22,680.46)
(13,577,190.67)
747,476.39
2,408,355.38 (1,099,913.28)
(56,261.81)
13,258.37
5,477.61
9,000.00
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ปี 2553
บาท

ปี 2552
บาท

หนี้สินด�ำเนินงาน  เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
		 เงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย
		 เงินประกันสังคมค้างจ่าย
		 ส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
		 ค่าจ้างทั่วไปค้างจ่าย
		 เงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
		 เงินค�้ำประกัน
		 ค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค�้ำประกัน
		 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย
		 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
		 เงินรอจ่ายคืน
		 บัญชีพักเจ้าหนี้เอทีเอ็ม
		 โครงการสงเคราะห์ค้างจ่าย
		 ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
		 ค่าสมนาคุณค้างจ่าย
		 ค่าอาคารค้างจ่าย
		 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)

65,000.00
(5,000.00)
(86,000.00)
3,000.00
17,984.00
(18,304.00)
(952,574.30) (1,603,943.35)
(1,640,593.20) 2,045,689.20
39,132.13
(36,978.34)
(5,237,265.00) 6,181,775.00
(144,967.66)
207,238.89
(26,125.00)
126,125.00
(1,548,231.87)
749,251.72
(315,411.03) 7,799,206.32
1,367,380.00
300.00
(83,565.00)
640,140.00
(38,015.00)
(42,600.00)
(401,622.69)
(336,000.00)
654,854,238.09 113,642,484.55

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 เงินลงทุนระยะสั้น
		 เงินลงทุนระยะยาว
		 เงินสดจ่ายสิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารฯ
		 เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)
(เพิ่มขึ้น)

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

(886,060,982.24) 1,043,811,603.68
(1,017,384,203.76) (4,388,339,124.25)
(8,586,750.50) (1,950,000.00)
(647,177.14)
(537,892.00)
(1,912,679,113.64) (3,347,015,412.57)

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)

18,095,795.61 17,031,551.63
1,131,799,545.63 2,871,876,527.13
(433,120,885.97) (129,787,190.67)
360,000,000.00 80,000,000.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 เงินรับฝากออมทรัพย์
		 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
		 เงินรับฝากประจ�ำ	
		 เงินกู้ธนาคารระยะสั้น
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ปี 2553
บาท

ปี 2552
บาท

		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(50,240,000.00) (34,610,900.00)
		 ทุนเรือนหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
518,307,910.00 421,750,850.00
		 เงินสดจ่ายปันผล
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (201,025,355.52) (176,872,758.24)
		 เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(51,657,630.39) (47,674,080.64)
		 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(6,990,679.93) (6,068,000.00)
		 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(6,154,679.00) (5,800,370.00)
		 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(28,599,222.20) (25,189,276.00)
		 เงินสดจ่ายค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(10,000.00)
(10,000.00)
		 เงินสดจ่ายทุนสะสมสร้างส�ำนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(7,490,127.81)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
1,242,914,670.42 2,964,646,353.21
เงินสดสุทธิลดลง			
(14,910,205.13) (268,726,574.81)
เงินสด ณ วันต้นปี
85,258,129.76 353,984,704.57
เงินสด ณ วันสิ้นปี
70,347,924.63 85,258,129.76
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง				
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�ำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย
จ�ำนวนเงินต้นที่ค้างช�ำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม				
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
จ�ำนวนเงิน 4,977,000.39 บาท ซึง่ หากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะท�ำให้สหกรณ์
มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นจ�ำนวน 490,205,965.13 บาท				
- สหกรณ์รับรู้รายได้ (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน โดยก�ำหนดให้
ค�ำนวณราคาตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก				
- เงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
แสดงด้วยราคาทุน ส�ำหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน
ความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
เป็นก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์
และจะรับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้น		
- สหกรณ์ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย การจัดชัน้
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และจากการพิจารณาร้อยละของยอดลูกหนี้
ณ วันสิ้นปีตามอายุของหนี้ที่ค้างช�ำระของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เพียงพอส�ำหรับการขาดทุน
ซึ่งอาจเกิดขึ้น
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน				
- ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงในอัตราทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด ทัง้ นีย้ กเว้น
ที่ดิน			
- สิทธิประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์				
- สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่		
- ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�ำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหัก
จากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์
ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่น�ำไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันหนี้สินด้วย
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
				

ปี 2553
บาท
283,508.66 		

ปี 2552
บาท
519,638.77

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
		 กระแสรายวัน
203,274.37 		
150,504.99			
		 ออมทรัพย์
65,810,386.25 		 80,587,986.00
			 รวม
66,297,169.28
81,258,129.76
		 เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มก. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 374-1-19267-2 จ�ำนวนเงิน
10,488.89 บาท สหกรณ์ฯ ได้นำ� ไปค�ำ้ ประกันการส่งไปรษณียร์ ายเดือนต่อการสือ่ สารแห่งประเทศไทย ในวงเงิน 10,000.00 บาท
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย
				
ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จ�ำกัด
4,000,000.00 		 4,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
10,330.38 		
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จ�ำกัด
10,127.67 		
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด
10,112.16 		
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด 10,076.03 		
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด
10,109.11 		
		 รวม
4,050,755.35
4,000,000.00
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
					 ปี 2553
บาท
				
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
4.1 เงินลงทุนระยะสั้น
4.1.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ครั้งที่1/2550 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 3/2549 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 4/2549 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งที่1/2550 อายุ 3 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่1/2551 อายุ 2 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่1/2551 อายุ 2 ปี หุ้นกู้ บมจ.เงินทุนธนชาต ครั้งที่1/2546 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3
-
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ปี 2552
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
100,972,402.00 100,000,000.00
5,058,178.85 5,000,000.00
20,639,119.60 20,000,000.00
100,811,335.00 100,000,000.00
11,058,355.00 10,988,674.94
10,086,429.00 10,000,000.00
8,022,420.24 7,837,860.96
5,051,658.00 5,143,929.15
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					 ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
				
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2550
1,007,348.47 1,009,731.17
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ฯ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3 อายุ 10 ปี 1,950,980.80 2,083,238.63
พันธบัตรออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ปีงบประมาณ 2551 306,242,703.00 300,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี
51,939,624.00 50,997,117.27
พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ครั้งที่ 1 อายุ 4 ปี 90,196,605.00 89,000,000.00
พันธบัตร ธปท. รุ่นที่ 3/3 ปี/2551 อายุ 3 ปี
2,941,298.90 3,099,556.85
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด ครั้งที่ 3/2551 817,777.59 800,000.00
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี 101,771,800.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2550 อายุ 4 ปี 121,098,000.00 121,345,269.32
หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2550 อายุ 4 ปี 11,148,962.00 11,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งที่1/2551 อายุ 3 ปี 193,343,430.00 190,000,000.00
The Notes of Deutsche Bank Aktiengesellschaft No.1/2551 15,233,070.15 15,000,132.11
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 2 ปี 9,031,482.00 9,035,896.90
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 3 ปี 120,487,200.00 119,526,918.81
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้งที่ 1/2551
4,017,268.00 4,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ครั้งที่ 2/2551 3,049,881.00 3,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัท ซิตี้กรุ๊ป อิงก์ ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 5,089,960.00 5,000,065.95
หุ้นกู้ บริษัท ซิตี้กรุ๊ป อิงก์ ครั้งที่ 1/2549
8,172,040.00 8,146,492.51
หุ้นกู้ บริษัท ซิกโก้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 2 จ�ำกัด
738,046.58 734,976.68
หุ้นกู้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด ครั้งที่ 1 อายุ 15 ปี 1,112,913.26 2,647,326.70
รวม
1,048,383,042.28 1,035,416,991.73 262,707,246.16 259,980,196.22
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		 12,966,050.55 		 2,727,049.94
			 รวม
1,048,383,042.28
262,707,246.16
4.1.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
กองทุนส่วนบุคคล
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) 739,219,247.37 		 400,000,000.00
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ�ำกัด		
- 		 227,500,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำกัด		 100,000,000.00 		
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
- 		 95,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
- 		 2,035,260.27
ใบรับเงินฝากออกโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ�ำกัด
- 		 4,059,800.37
		 รวม
839,219,247.37
728,595,060.64
		 รวมเงินลงทุนระยะสั้น
1,887,602,289.65
991,302,306.80
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มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

				
4.2 เงินลงทุนระยะยาว
4.2.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะยาว
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 1,869,399.00
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 อายุ 15.2 ปี 1,384,218.05
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 7,483,322.51
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 อายุ 10.3 ปี 2,194,779.94
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 6 2,467,663.96
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ฯ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3 อายุ 10 ปี
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ฯ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 อายุ 7 ปี 47,827,396.00
พันธบัตรออมทรัพย์ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ปีงบประมาณ 2551
พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี 202,423,486.85
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ.2545 อายุ 10 ปี 190,861,258.50
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ปี พ.ศ.2553 อายุ 6 ปี 8,351,248.16
พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ครั้งที่ 1 อายุ 4 ปี
พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี 223,440,000.00
พันธบัตร ธปท. รุ่นที่ 3/3 ปี/2551 อายุ 3 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์ธปท. ปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี 867,584,701.62
พันธบัตร ธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 20 อายุ 7 ปี 53,297,750.50
พันธบัตร ธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 10 อายุ 7 ปี 107,100,301.00
พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2 อายุ 10 ปี 51,793,300.00
พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 13 อายุ 6 ปี 108,242,699.00
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 10 อายุ 10 ปี 50,938,600.50
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2551 อายุ 10 ปี 102,715,303.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 2/2552 อายุ 10 ปี 7,141,504.93
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี 493,120,250.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2551
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารหลวงไทย ครั้งที่ 1/2552 อายุ 10 ปี 258,631,247.50
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 10 ปี 30,865,440.60
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารธนชาต ครั้งที่ 1/2551 อายุ 7 ปี 521,245,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี 33,991,020.00
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 อายุ 9 ปี 102,197,499.00
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 15,816,450.15
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1,852,451.77
1,513,140.96
7,291,829.47
2,340,122.24
2,223,392.92
48,558,424.50
185,000,000.00
183,027,026.45
8,000,000.00
210,000,000.00
820,592,329.01
50,505,229.24
107,490,459.00
50,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
7,255,402.00
500,000,000.00
250,000,000.00
30,000,000.00
500,000,000.00
30,000,000.00
100,000,000.00
14,933,059.81

ปี 2552
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
1,879,886.87
1,301,801.53
7,018,230.05
2,134,624.82
2,326,006.66
2,018,181.39
314,324,718.00
55,562,308.88
203,715,593.45
197,236,091.29
92,306,275.24
223,279,255.50
3,029,687.10
815,217,072.00
54,274,692.50
53,441,794.00
108,415,381.00
50,583,364.00
100,792,823.00
836,442.93
10,063,676.60
50,501,367.00
246,114,750.00
30,640,515.60
499,981,845.00
30,580,404.30
14,780,612.70

1,852,451.77
1,513,140.96
7,291,829.47
2,340,122.24
2,223,392.92
2,083,238.63
300,000,000.00
50,994,384.12
185,000,000.00
184,179,608.34
89,000,000.00
210,000,000.00
3,099,556.85
800,000,000.00
52,216,630.50
50,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
800,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
250,000,000.00
30,000,000.00
500,000,000.00
30,000,000.00
14,920,604.89
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					 ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
				
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 526,003,500.00 500,000,000.00 510,233,240.00 500,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี
- 102,470,647.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2551 อายุ 5 ปี 52,878,599.50 50,000,000.00 52,715,920.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 2/2553 อายุ 7 ปี 59,949,288.60 60,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทยออลย์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 4 ปี 102,396,601.00 99,046,537.21 103,831,064.00 99,156,567.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี 213,254,200.00 200,000,000.00 216,090,028.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2549 อายุ 10 ปี
100,022,217.30 101,421,915.82
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2549 อายุ 10 ปี
109,617,300.00 105,002,745.73 107,168,419.00 106,914,859.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2550 อายุ 8 ปี
262,499,750.00 266,084,072.50
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2552 อายุ 15 ปี
113,684,103.00 100,000,000.00 108,440,539.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 อายุ 15 ปี
322,160,712.00 300,000,000.00 285,430,491.00 300,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2553 อายุ 4 ปี
9,876,797.20 10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครั้งที่1/2550 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี 51,037,850.00 50,000,000.00 50,364,615.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี 105,747,600.00 100,000,000.00 100,339,590.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี 106,013,400.00 100,000,000.00 102,872,842.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. เคมิคอล ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี 107,164,200.00 100,000,000.00 101,233,622.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 1/2552 อายุ 10 ปี 200,575,206.00 200,000,000.00 191,114,538.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี 534,658,825.03 504,177,451.96 519,224,169.43 504,484,065.77
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 2/2552 อายุ 10 ปี 312,626,709.00 300,000,000.00 288,231,579.00 300,000,000.00
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 63,145,636.00 62,000,000.00 64,120,236.94 62,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2553 อายุ 4 ปี 5,071,125.00 5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2553 อายุ 4 ปี 20,290,540.20 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2550 อายุ 7 ปี 10,286,940.10 10,422,898.50
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 3 ปี
- 121,727,203.20 116,828,241.39
หุ้นกู้ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 30,608,519.70 30,000,000.00 30,766,678.20 30,000,000.00
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 105,247,200.00 100,000,000.00 105,633,702.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 1/2553 อายุ 5 ปี 19,936,074.00 20,027,439.74
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2553 อายุ 3 ปี 30,351,780.30 30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2553 อายุ 4 ปี 47,858,642.53 47,547,484.40
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2553 อายุ 5 ปี 125,860,447.22 123,353,991.60
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2553 อายุ 7 ปี 106,701,941.85 108,448,660.05
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
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					 ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
				
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
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.อีซี่ บาย ครั้งที่1/2552 อายุ 3 ปี 167,560,642.80 165,300,000.00 169,107,913.61 165,300,000.00
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 142,879,098.60 140,000,000.00 141,520,384.60 140,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี 20,539,620.40 20,000,000.00 20,074,469.40 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น ครั้งที่ 1/2552 อายุ 3 ปี 51,194,099.50 50,000,000.00 50,077,338.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 4 ปี 80,431,649.22 78,084,579.09 76,283,412.00 75,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี 102,748,198.58 98,572,691.90 97,491,206.85 95,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 6 ปี 136,507,280.00 130,000,000.00 134,635,140.90 130,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 7 ปี 42,294,000.80 40,000,000.00 41,480,783.60 40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 4 ปี 100,000,598.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 7 ปี 100,001,399.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี 99,999,632.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี 203,169,802.00 200,000,000.00 202,253,506.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 7 ปี 41,438,120.80 40,000,000.00 39,264,711.60 40,000,000.00
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 จ�ำกัด
2,130,332.42 2,142,377.27
หุ้นกู้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด ครั้งที่ 1 อายุ 15 ปี
7,559,492.92 7,084,271.49
กองทุนวายุภักษ์ อายุ 10 ปี
108,439,500.00 100,500,000.00 106,575,000.00 100,500,000.00
หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
7,969,625.00 7,590,879.02 6,963,750.00 7,590,879.02
หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
21,984,000.00 19,901,637.73 16,900,200.00 19,901,637.73
หุ้นสามัญ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
3,051,750.00 2,170,813.91 812,250.00 1,358,752.47
หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
- 15,138,000.00 15,899,710.36
หุ้นสามัญ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด(มหาชน)
3,024,360.00 6,341,400.00
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- 18,691,500.00 18,121,620.39
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
5,205,000.00 4,807,416.03
หุ้นสามัญ บริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
3,615,300.00 5,377,847.37
รวม
8,778,718,563.00 8,455,236,666.53 7,873,710,947.05 7,707,852,462.77
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		 323,481,896.47 		 165,858,484.28
รวม
8,778,718,563.00
7,873,710,947.05
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ปี 2553
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

ปี 2552
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

				
4.2.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
		 หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย จ�ำกัด		 1,000,000,000.00 		 1,000,000,000.00
		 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
400,000,000.00 		 400,000,000.00
		 หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด
200,000.00 		
200,000.00
		 บัตรเงินฝาก บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ์ 		 50,000,000.00 		
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
220,000,000.00 		
			     รวม
1,670,200,000.00
1,400,200,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว
10,448,918,563.00
9,273,910,947.05
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น
12,336,520,852.65
10,265,213,253.85
		 มูลค่ายุตธิ รรม ตามค�ำแนะน�ำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรือ่ ง วิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีเกีย่ วกับเงินลงทุน พ.ศ. 2544 หมายถึง
จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขาย ตกลงแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันซึ่งอาจหมายถึงราคาเสนอซื้อหรือราคาปิดของหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละวัน
		 สอ.มก. น�ำพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี จ�ำนวนเงิน 5 ล้านบาท และ พันธบัตรออมทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี จ�ำนวนเงิน 20 ล้านบาท ใช้ค�้ำประกันการถอนเงินฝากผ่านตู้ ATM ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท และพันธบัตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จ�ำนวนเงิน 0.16 ล้านบาท
ใช้ค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง วงเงิน 0.16 ล้านบาท
กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก.
		 สหกรณ์ได้ท�ำสัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) : MFC เป็นผู้จัดการ
บริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยมีธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน คิด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 0.28 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ให้
ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 และลงทุนในตราสารหนี้วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก. - KSCCL1 สหกรณ์ฯ มีมลู ค่าเงินลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 จ�ำนวน 400,000,000.00 บาท
และได้เพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 100,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 รวมมูลค่าเงินลงทุนเป็นเงิน 500,000,000.00 บาท
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจ�ำนวน 549,237,688.75 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียม
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และอื่นๆ เป็นเงิน 1,369,627.00 บาท
		 กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก. - KSCCL2 ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 สหกรณ์ฯ ได้โอนหลักทรัพย์ที่บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จ�ำกัด ไปให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหาร
จัดการแทน มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ 184,981,022.48 บาท จากมูลค่าเงินลงทุน 227,500,000.00 บาท และเมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
ได้โอนหลักทรัพย์เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 11,719,247.37 บาท รวมมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ท�ำการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 196,700,296.85 บาท
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจ�ำนวน 211,381,389.80 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียม
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และอื่นๆ เป็นเงิน 551,094.31 บาท
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รายละเอียดการลงทุน
1) กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก. - KSCCL1
		 (1) เงินฝากธนาคารพาณิชย์
		 (2) ตราสารหนี้
		 (3) ตราสารทุน
		 รวม
หัก เจ้าหนี้อื่นๆ
			      มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
			 เงินลงทุน

ปี 2553
บาท
มูลค่ายุติธรรม

ปี 2552
บาท
มูลค่ายุติธรรม

32,679,288.98 		 3,307,300.16
326,249,447.01 		 305,136,684.00
190,446,155.00 		 104,318,425.00
549,374,890.99
412,762,409.16
(137,202.24)		 (116,980.49)
549,237,688.75
412,645,428.67
500,000,000.00		 400,000,000.00
ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) โดย บลจ.แอสเซท พลัส จ�ำกัด
2) กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก. - KSCCL2
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
		 (1) เงินฝากธนาคารพาณิชย์
4,078,951.11 		
684,175.88
		 (2) ตราสารหนี้
136,406,322.90 		 160,783,701.96
		 (3) ตราสารทุน
70,924,550.00 		 26,057,735.00
		 รวม
211,409,824.01
187,525,612.84
บวก เงินปันผลค้างรับ
24,145.00 		
หัก เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่นๆ (52,579.21)		 (310,833.28)
		 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
211,381,389.80
187,214,779.56
			 เงินลงทุน
239,219,247.37
227,500,000.00
5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย

5.1 ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
		 5.1.1 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
			 5.1.2 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
		 5.1.3 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
รวมลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
5.2 ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
5.3 โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก.
รวมเงินให้กู้ยืม
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ปี 2553
บาท
ระยะสั้น ระยะยาว

ปี 2552
บาท
ระยะสั้น ระยะยาว

5,694,180.00
5,355,030.00
141,550,685.61 708,449,156.88 132,192,324.62 625,188,920.18
205,472,749.01 2,118,852,827.79 199,325,036.69 2,063,230,530.58
352,717,614.62 2,827,301,984.67 336,872,391.31 2,688,419,450.76
693,380,600.00 1,098,987,350.00 894,880,600.00 1,654,267,950.00
- 1,030,129,357.53
- 615,133,595.99
1,046,098,214.62 4,956,418,692.20 1,231,752,991.31 4,957,820,996.75
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6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
ระยะสั้น ระยะยาว
ระยะสั้น ระยะยาว
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
27,006.00
ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี-สมาชิก
13,975,483.90
398,293.23
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา-สมาชิก
5,735,695.54
8,144,050.92
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา-สหกรณ์อื่น
89,944,751.80
- 89,944,751.80
  รวมลูกหนี้อื่น
109,655,931.24
27,006.00 98,487,095.95
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้-สมาชิก
(8,530,792.30)
- (7,281,643.76)
			 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้-สหกรณ์อื่น (89,944,751.80)
- (89,944,751.80)
			 รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ
11,180,387.14
27,006.00 1,260,700.39
7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ		
482,415.48 		
776,175.50
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก.ค้างรับ
15,234,685.24 		 15,712,815.39
			 รวม
15,717,100.72
16,488,990.89
8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ 		 92,999,724.44 		 63,783,516.74
เงินทดรองด�ำเนินคดี 		
804,749.28 		
810,226.89
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 		
183,942.04 		
127,680.23
เงินปันผล/เฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน 		
22,680.46 		
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ 		
10,328.77 		
เงินรอเรียกเก็บ 		
4,975.00 		
รวม
94,026,399.99
64,721,423.86
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
ที่ดิน 		 5,581,950.00 		 5,581,950.00
อาคารศูนย์ฝึกอบรมระยอง		 5,003,994.05 		 5,349,910.05
ยานพาหนะ		
712,892.61 		
974,284.61
ครุภัณฑ์ สอ.มก.		 2,097,257.98 		 2,884,259.18
ครุภัณฑ์ KU HOME		
2,372.00 		
2,372.00
รวม
13,398,466.64
14,792,775.84
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก. และลานจอดรถ		 93,283,304.25 		 93,214,567.54
สิทธิการใช้ซอฟแวร์
24,525.18 		
76,892.64
รวม
93,307,829.43
93,291,460.18

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
เงินประกันและมัดจ�ำ 		
20,500.00 		
20,500.00
สินทรัพย์แทนการช�ำระหนี้รอจ�ำหน่าย 		 23,316,076.34 		 23,316,076.34
			 รวม
23,336,576.34
23,336,576.34
12. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
เงินกู้ยืมธนาคารระยะสั้น 		 440,000,000.00 		 80,000,000.00
440,000,000.00
80,000,000.00
รวม

		 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เป็นเงินกูจ้ ากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 330,000,000.00 บาท
ระยะเวลา 9 วัน และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 110,000,000.00 บาท ระยะเวลา 8 วัน อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.10 ต่อปี ครบก�ำหนดวันที่ 7 มกราคม 2554 โดยมีพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นหลักประกัน
ข้อผูกพัน
1. วงเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้ มีดังนี้
			 1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 100 ล้านบาท
				 - หุ้นกู้ของบริษัทโกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 อายุ 9 ปี จ�ำนวน 100 ล้านบาท
			 1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน วงเงิน 650 ล้านบาท
				 - หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี จ�ำนวน 200 ล้านบาท
			 1.3 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักบริการธุรกิจสุรวงศ์ วงเงิน 1,400 ล้านบาท
				 - พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2 อายุ 10 ปี จ�ำนวน 50 ล้านบาท
				 - พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 13 อายุ 6 ปี จ�ำนวน 100 ล้านบาท
				 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จ�ำนวน 1 ล้านบาท
				 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี จ�ำนวน 165 ล้านบาท
				 - พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี จ�ำนวน 133.00 ล้านบาท
				 - พันธบัตรออมทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
					 อายุ 4 ปี จ�ำนวน 300 ล้านบาท
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				 - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 20 อายุ 7 ปี จ�ำนวน 50 ล้านบาท
				 - พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 10 จ�ำนวน 50 ล้านบาท
			 1.4 ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสามแยกเกษตร วงเงิน 300 ล้านบาท
				 - พันธบัตรธปท. ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 อายุ 4 ปี จ�ำนวน 89 ล้านบาท
				 - พันธบัตรธปท. ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี จ�ำนวน 210 ล้านบาท
				 - พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี จ�ำนวน 1 ล้านบาท
			 1.5 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักธุรกิจวรจักร วงเงิน 500 ล้านบาท
				 - หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี จ�ำนวน 100 ล้านบาท
				 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี จ�ำนวน 50 ล้านบาท
				 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี จ�ำนวน 100 ล้านบาท
				 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี จ�ำนวน 100 ล้านบาท
				 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี จ�ำนวน 100 ล้านบาท
				 - หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2551 อายุ 5 ปี จ�ำนวน 50 ล้านบาท
2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรฯ มีดังนี้
			 2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 20 ล้านบาท
				 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จ�ำนวน 22 ล้านบาท
			 2.2 ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
				 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จ�ำนวน 20 ล้านบาท
			 2.3 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
				 - พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี จ�ำนวน 5 ล้านบาท
			 2.4 ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
				 - พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ. 2545 อายุ 10 ปี จ�ำนวน 5.60 ล้านบาท
			 2.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
				 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 7 ปี จ�ำนวน 5.50 ล้านบาท
13. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์		 302,857,984.46 		 284,762,188.85
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		 9,703,009,517.96 		 8,571,209,972.33
เงินรับฝากประจ�ำ		 2,714,134,512.63 		 3,147,255,398.60
รวม
12,720,002,015.05
12,003,227,559.78
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14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย 		
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย 		
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย 		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 		
เงินรอจ่ายคืน 		
รายได้รับล่วงหน้า 		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 		
เงินโครงการสงเคราะห์ 		
รวม
15. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
			
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
			 รวมเงินกู้ยืม

ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
35,330,304.51 		 13,318,270.64
- 		 3,154,322.14
69,616.43 		
2,572,293.31 		 2,980,483.04
50,441,687.94 		 50,757,098.97
1,675,000.00 		 1,675,000.00
75,940.19 		 1,624,172.06
259,170.00 		
342,735.00
90,424,012.38
73,852,081.85

ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
ถึงก�ำหนดช�ำระ
ถึง ก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
- 50,240,000.00
- 50,240,000.00
-

16. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
8,239,301.84 		 9,191,876.14
1,714,510.00 		 6,951,775.00
9,953,811.84
16,143,651.14

ส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่ 		
เงินประกัน 		
			 รวม
17. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์ 		
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 		
ทุนสะสมสร้างส�ำนักงาน 		
ทุนสวัสดิการสมาชิก 		
			 รวม

82

ปี 2553
บาท
17,353,056.22 		
33,703,869.42 		
19,163,124.71 		
27,962,341.76 		
98,182,392.11

ปี 2552
บาท
16,507,735.22
32,981,735.43
26,653,252.52
21,253,362.60
97,396,085.77
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18. ก�ำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

ปี 2553
ปี 2552
บาท
บาท
ยอดยกมาต้นงวด		 168,585,534.22		 251,184,911.11
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด		 167,862,412.80 		 (82,599,376.89)
			 ยอดคงเหลือปลายงวด
336,447,947.02
168,585,534.22
19. ค่าเบี้ยประชุม ประกอบด้วย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 		
ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษา 		
ค่าเบี้ยประชุมผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบภายใน 		
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท�ำงาน 		
			 รวม

ปี 2553
บาท
806,900.00 		
11,000.00 		
15,600.00 		
26,400.00 		
859,900.00

ปี 2552
บาท
877,650.00
17,600.00
22,800.00
87,700.00
1,005,750.00
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การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2553
(ก�ำไรทีจ่ ดั สรร 485,228,964.74 บาท)

ปี 2553
บาท
%
1 ทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ 112,992,024.84 23.29
2 ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
10,000.00 0.00
ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิไม่เกิน 10,000 บาท
3 เงินปันผลร้อยละ 6.35 ตามหุ้นที่ช�ำระแล้ว 234,061,047.04 48.24
4 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 35 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ 58,396,978.16 12.03
ช�ำระแล้ว
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 6,984,570.00 1.44
10 ของก�ำไรสุทธิ
6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
9,704,579.29 2.00
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น
7 ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 9,704,579.29 2.00
ของก�ำไรสุทธิ
8 ทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 20 ของ 53,375,186.12 11.00
ก�ำไรสุทธิ
รวม
485,228,964.74 100.00
ผลการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2553 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับมาเป็นของสมาชิก
292,458,025.20 60.27
2. เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
185,776,369.54 38.29
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
6,984,570.00 1.44
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
10,000.00 0.00
รวม
485,228,964.74 100.00

ปี 2552
บาท
%
50,350,641.94 14.26
10,000.00 0.00

รายการ

หมายเหตุ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี
		 หัก เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 35 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้
			 คงเหลือ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปี
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลี่ยทั้งปี
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201,025,355.52
51,657,630.39

56.94
14.63

6,990,679.93

1.98

722,133.99

0.21

7,000,000.00

1.98

35,308,201.36

10.00

353,064,643.13 100.00
252,682,985.91 71.57
93,380,977.29 26.45
6,990,679.93 1.98
10,000.00 0.00
353,064,643.13 100.00

5.40
1.89
3.51
1.50
2.37

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประจ�ำปี 2554
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ประมาณ รายได้ รายจ่าย ประจ�ำปี 2554
หน่วย : ล้านบาท

1. ประมาณการรายได้                                           
		 1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
238
		 1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
85
		 1.3 รายได้จากการลงทุนและอื่นๆ
635
			
รวม
958
2. ประมาณการรายจ่าย
		 2.1 ดอกเบี้ยจ่าย
		 2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
				 รวม
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2554
คณะกรรมการด�ำเนินการขอน�ำเสนองบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 48 (23) ดังนี้
				
บาท
1. งบค่าใช้จ่าย
1.1 งบงานประจ�ำและต่อเนื่อง
		 1.1.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที
19,414,000.00
		 1.1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
3,049,000.00
		 1.1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
16,548,000.00
		 1.1.4 หมวดค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น
9,884,000.00
			 รวมค่าใช้จ่ายตามงบงานประจ�ำและต่อเนื่อง
48,895,000.00
1.2 งบกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการ 2,445,000.00
(ร้อยละ 5.00 ของงบงานประจ�ำ)
			 รวมงบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
51,340,000.00
2. งบจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
6,970,000.00
3. งบตามแผนพัฒนา
2,200,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
60,510,000.00
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รายการ

ปี 2553
งบประมาณ

จ่ายจริง

ปี 2554
ขอตั้ง

เหตุผลและความจ�ำเป็น

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ             18,672,000.00 16,517,210.14 19,414,000.00
เจ้าหน้าที่
1.1 เงินเดือน
13,130,840.00 11,856,354.20 13,888,960.00 - ส�ำหรับอัตราเดิม 29 อัตรา และอัตราใหม่
2 อัตรา
- ส�ำหรับการเลื่อนขั้นและปรับเงินเดือน
- ส�ำหรับเงินปรับเพิ่มตามภาวะค่าครองชีพ
- เงินรางวัลพิเศษส�ำหรับเจ้าหน้าที่
- เงินประจ�ำต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
1.2 ค่าครองชีพ
48,000.00 105,900.00 145,200.00 - ค่าครองชีพจ�ำนวน 13 อัตรา
1.3 เงินสมทบกองทุนส�ำรอง 1,550,000.00 1,502,285.21 1,538,000.00 - เพื่อสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และ
เลีย้ งชีพและกองทุนบ�ำเหน็จ
กองทุนบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
1.4 เงินสมทบกองทุนประกัน 261,000.00 234,509.00 279,000.00 - เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
สังคม
1.5 สวัสดิการต่างๆ
1,456,160.00 1,348,302.12 1,493,240.00 - ส�ำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
บุตร ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องแบบ
เงินช่วยเหลือบุตร ค่าล่วงเวลา ค่าตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี และโครงการประกันสุขภาพ
1.6 โครงการสนับสนุนการศึกษา 180,000.00 203,900.00 60,000.00 - ส�ำหรับโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของ
ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ (ปริญญาโท/ฯลฯ)
1.7 โครงการร่วมใจจาก
1,050,000.00 979,190.61 1,000,000.00 - ส�ำหรับเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมในโครงการร่วมใจจาก
1.8 ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 996,000.00 286,769.00 1,009,600.00 - ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการไปร่วมประชุม สัมมนา
ประชุม/สั มมนา/ศึกษา
ศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่าย
ดูงาน
ในการเดินทางระหว่าง วิทยาเขตเพือ่ บริการ
สมาชิก
2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 2,799,000.00 2,322,174.45 3,049,000.00
อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
2.1 ค่าจ้างดูแลอาคาร สถานที่ 1,008,230.00 820,988.00 1,299,230.00 - ส�ำหรับค่าจ้างท�ำความสะอาด ค่าจ้างยาม
และอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยวิทยาเขตบางเขนและ
ก�ำแพงแสน ค่าจ้างคนงานดูแลบ้านพักและ
ที่ดิน ค่าดูแลโครงการสวัสดิการคลอง 15
และค่าเช่าส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน
2.2 ค่าซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา 230,000.00 134,223.83 180,000.00 - ส�ำหรับค่าซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา ครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และเพื่อ
พัฒนาบ�ำรุงรักษาหอประวัติและอาคาร
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ปี 2553
ปี 2554
เหตุผลและความจ�ำเป็น
ขอตั้ง
งบประมาณ จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค
1,560,770.00 1,366,962.62 1,569,770.00 - ส�ำหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน�ำ้
ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ส�ำนักงาน ค่าโทรศัพท์
มือถือ ค่าบริการสัญญาณ True Vision
Hi-Speed Internet ค่าเช่าสัญญาณ Lease
Line ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยและ
พรบ. ยานพาหนะ และค่าภาษีโรงเรือน
หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 13,322,600.00 10,969,253.37 16,548,000.00
สมาชิก
ค่าใช้จา่ ยจัดการประชุมใหญ่ 600,000.00 673,967.98 800,000.00 - ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม
สามั ญ และประชุ ม ใหญ่
ใหญ่1 ครั้ง และวิสามัญ 2 ครั้ง เช่น
วิสามัญ
ค่าของรางวัล จับฉลาก ค่าพาหนะสมาชิก
ค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรองสมาชิก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบ 300,200.00 184,221.00 300,000.00 - ส�ำหรับเป็นค่าใช้จา่ ยในพิธมี อบทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกที่เรียนดี ค่าพิมพ์เกียรติบัตร
และหนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา
ค่าประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 1,598,600.00 981,091.91 1,426,000.00 - ส� ำ หรั บ ค่ า จั ด พิ ม พ์ ข ่ า วสารสหกรณ์
ประจ�ำเดือน ข่าวสรรหากรรมการและ
ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ จั ด พิ ม พ์ ร ายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีและรายงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี รายงาน
การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ จัดพิมพ์
การ์ดวันเกิดและปฏิทินประจ�ำปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 5,140,000.00 3,803,464.50 5,640,000.00 - โครงการจัดอบรมผู้ประสานงานสหกรณ์
เกี่ยวกับ สมาชิก
- โครงการพัฒนาสุขภาพกาย-สุขภาพจิต
- โครงการอบรมผูส้ นใจเป็นผูต้ รวจสอบกิจการ
- ค่าใช้จา่ ยงานเลีย้ งสมาชิกเกษียณอายุราชการ
- โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ
- โครงการสัมมนาสมาชิก
- โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก
- โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
- โครงการอบรมวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาจิตใจ (โครงการไหว้พระ
9 วัด โครงการถือศีลปฏิบตั ธิ รรม โครงการ
สืบสานวัฒนธรรม)
- โครงการพบปะสมาชิกตามวิทยาเขตและ
หน่วยงานต่างจังหวัด
รายการ

2.3

3.
3.1

3.2
3.3

3.4
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ปี 2553
ปี 2554
เหตุผลและความจ�ำเป็น
ขอตั้ง
งบประมาณ จ่ายจริง
3.5 ค่าธรรมเนียมรายปีบัตร 1,300,000.00 1,326,200.00 1,500,000.00 - ส�ำหรับจ่ายสมทบค่าธรรมเนียมรายปีบัตร
สมาชิก
สมาชิกอิเลกทรอนิกส์
3.6 ค่าหุ้นให้สมาชิกประจ�ำปี 1,750,000.00 1,740,500.00 1,975,000.00 - ส�ำหรับจ่ายสมทบเป็นค่าหุ้นให้สมาชิก
ประจ�ำปีรายละ 250 บาท
3.7 ค่าประกันอุบัติเหตุส�ำหรับ 847,000.00 777,161.48 765,000.00 - ส�ำหรับเป็นค่าประกันอุบตั เิ หตุสำ� หรับสมาชิก
สมาชิก
สหกรณ์
3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับ 1,786,800.00 1,482,646.50 1,942,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการท�ำจ�ำนองและตรวจสอบ
สมาชิก
หลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด
เงิ น สนั บ สนุ น สมาชิ ก ในการประเมิ น
หลักทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการสรรหากรรมการ
และผูต้ รวจสอบกิจการ ค่าสนับสนุนการจัด
งานของหน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุน สอ.มก.
ค่าสมนาคุณบริการสมาชิก
3.9 ค่าของทีร่ ะลึกส�ำหรับสมาชิก
2,200,000.00 - ค่าของทีร่ ะลึกส�ำหรับสมาชิกเนือ่ งในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา
4. หมวดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนิน 10,209,000.00 6,963,054.32 9,884,000.00
งานอื่น
4.1 ค่าเบีย้ ประชุม ค่าเบีย้ เลีย้ ง 1,710,900.00 1,077,125.00 1,762,200.00 - ส�ำหรับคณะกรรมการด�ำเนินการ คณะ
และค่าพาหนะ
กรรมการชุดต่างๆ คณะอนุกรรมการ
คณะท�ำงาน ส�ำหรับกรรมการเกษียณอายุ
ราชการที่มาปฏิบัติงาน ส�ำหรับกรรมการ
ที่เดินทางระหว่างวิทยาเขต และเดินทาง
จากสถานีวิจัย
4.2 ค่าใช้จา่ ยในการไปประชุม/ 650,000.00 144,107.00 650,000.00 - ส�ำหรับเป็นค่าใช้จา่ ยในการไปประชุม สัมมนา
สัมมนา/ศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษาดูงาน
4.3 ค่าใช้จา่ ยในส่วนของทีป่ รึกษา 799,800.00 596,796.18 775,300.00 - ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษา
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
และผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
กิจการ และผู้ตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายใน เช่น ค่าตรวจสอบกิจการ
ภายใน
ค่าตรวจสอบภายใน ค่าสอบบัญชี ค่า
ตรวจสุขภาพ โครงการประกันสุขภาพ
ค่าเครื่องแบบ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ
4.4 ค่าสนับสนุนกิจการของ มก. 1,600,000.00 1,402,979.46 1,600,000.00 - ส�ำหรับสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมก. สนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผู้อาวุโส
รายการ
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ปี 2554
เหตุผลและความจ�ำเป็น
ขอตั้ง
งบประมาณ จ่ายจริง
4.5 ค่าสมนาคุณ
992,000.00 807,600.00 1,004,000.00 - ส�ำหรับกองคลัง ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
บุคคลผูใ้ ห้ความช่วยเหลือสหกรณ์ ผูป้ ระสานงาน
ตามหน่วยงานต่างๆ และผู้เขียนบทความ
ลงข่าวสารสหกรณ์
4.6 ค่าสัมมนาอื่นๆ
1,050,000.00 722,873.00 966,000.00 - ส�ำหรับค่าจัดสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น
จัดประชุมระหว่างกรรมการเจ้าหน้าที่และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
4.7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
250,000.00 372,165.69 250,000.00 - ส�ำหรับแบบพิมพ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสหกรณ์
ใบเสร็จ ค�ำขอกู้ หนังสือค�ำ้ ประกัน สลิปเงินฝาก
สมุดเงินฝาก บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
4.8 ค่าวัสดุอื่นๆ
777,600.00 645,428.99 777,600.00 - ส�ำหรับค่าวัสดุของใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่
จ�ำเป็นกับส�ำนักงาน เช่น เครื่องเขียน
กระดาษ หมึกเครือ่ งพิมพ์ กระดาษไข และ
วัสดุที่ใช้ในการรับรองต่างๆ
4.9 ค่าใช้จ่ายทั่วไป
2,378,700.00 1,193,979.00 2,098,900.00 - ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าใช้จ่าย
ด�ำเนินคดี ค่าบริการธุรกรรมเงินสด ค่าประกัน
รักษาเงินสด ค่าอากรเช็ค ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินธนาคาร ค่าจัดงานท�ำบุญครบรอบ
สอ.มก. ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้าและ
สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ตา่ งๆ ค่ารับรอง
ผูม้ าเยีย่ มชมสหกรณ์ ค่าใช้จา่ ยจัดเก็บเอกสาร
ค่าเครือ่ งแบบ ค่าตรวจสุขภาพ และโครงการ
ประกันสุขภาพกรรมการ ค่าอากรเช็ค
ค่าไปรษณียากรและแสตมป์
5. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ 10,152,000.00 8,987,686.50 6,970,000.00
สิ่งก่อสร้าง
5.1 ครุภัณฑ์
752,000.00 401,436.00 1,970,000.00 - ส�ำหรับจัดซือ้ เครือ่ งปริน๊ เตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์
ตัง้ โต๊ะ ชุดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ระบบส�ำรอง
ไฟฟ้า เครือ่ งคอมพิวเตอร์ตวั แม่ขา่ ย อุปกรณ์
ควบคุมคอมพิวเตอร์ เครือ่ งอ่านและบันทึก
แถบแม่เหล็กส�ำหรับสมุดคูฝ่ าก ป้ายแอลซีดแี สดง
ช่องบริการในระบบบัตรคิว ปรับปรุงระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร กล้องดิจิตอล
เครือ่ งไรท์ซดี ี วิทยุหฟู งั พร้อมชุดหูฟงั เครือ่ ง
ปรับอากาศและโทรทัศน์แอลซีดสี ำ� หรับรับรองสมาชิก
5.2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
9,400,000.00 8,586,250.50 5,000,000.00 - ค่าปรับปรุงส�ำนักงานวิทยาเขตบางเขนและ
ก�ำแพงแสน โครงการปรับปรุงบ้านพักระยอง
งบค่าใช้จ่าย
45,002,600.00 36,771,692.28 48,895,000.00 งบค่าใช้จ่ายเทียบได้เป็นร้อยละ 87.52%
10,152,000.00 8,987,686.50 6,970,000.00 ของงบประมาณทั้งสิ้น
งบลงทุน (จัดซื้อทรัพย์สิน)
รวมทั้งสิ้น
55,154,600.00 45,759,378.78 55,865,000.00
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจ่ายในหมวดต่าง ๆ เฉพาะงบค่าใช้จ่ายเท่านั้น 			
รายการ
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โครงการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2553
งบประมาณ ใช้ไป
-

1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ จัดหาซอฟแวร์เพื่อรองรับการให้บริการ              
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ด้านสินเชื่อ เงินฝาก และการออม
บริการสมาชิก
2 ส่งเสริมการออมเพือ่ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีของสมาชิก
1.1 กระตุ้นสมาชิกที่มีหุ้น 1. โครงการออมวันนีเ้ พือ่ ชีวติ ทีด่ เี มือ่ เกษียณ ปี 2554-2556 ฝ่ายสินเชือ่ 100,000.00 52,600.00
น้อยกว่า 300,000 บาท
ให้ถือหุ้นเพิ่ม
1.1 รณรงค์ให้สมาชิกทีม่ หี นุ้ น้อยกว่า 300,000
บาท ออมหุ้นได้ 300,000 บาท โดยได้รับ
ของที่ระลึก
1.2 น�ำเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน มาซื้อหุ้น 27 มกราคม 2554
เพิม่ โดยซือ้ ขัน้ ต�ำ่ 100 หุน้ เป็นเงิน 1,000 -28 กุมภาพันธ์ 2554
บาท สหกรณ์จะสมทบให้ 2 หุ้น เป็นเงิน
20 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2 ของจ�ำนวน
หุ้นที่ซื้อ) และน�ำมาซื้อได้เพียงครั้งเดียว
1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์
1. โครงการส่งเสริมการออมในรูปเงินฝาก
เงินออมใหม่ๆ
1.1 ของขวัญส�ำหรับผูฝ้ ากเงินประเภทประจ�ำ ปี 2554
ฝ่ายการเงิน 20,000.00
24 เดือน ไม่เสียภาษี

ล�ำดับ

แผนพัฒนาประจ�ำปี 2554

-

100,000.00

ปี 2554
หมายเหตุ
ขอตั้ง
2,000,000.00 ระบบงาน
Core
Bussiness
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กลยุทธ์

3 ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการ
เพิม่ ขึน้ โดยทัว่ ถึงและเป็นธรรม
4 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อช่วย
เหลือสังคมให้มีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ล�ำดับ

ระยะเวลา

ปี 2553
งบประมาณ ใช้ไป
ฝ่ายการเงิน
-

ผู้รับผิดชอบ

2. โครงการค่ายความรู้สหกรณ์
3. โครงการห้องสมุดชุมชน
4. โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
5. โครงการพัฒนาชุมชนในพระอุปถัมภ์ของ
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ 2 พระองค์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รวมงบพัฒนา

ปี 2553
ปี 2553
ปี 2553
ปี 2553

-

-

ย้ายไปใช้
ในส่วนของ
ทุนสาธารณ
ประโชน์

ปี 2554
หมายเหตุ
ขอตั้ง
100,000.00

830,000.00 602,600.00 2,200,000.00

10,000.00
50,000.00 50,000.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00 200,000.00

1.2 ส่งเสริมการออมโดยการฝากเงิน โดยมี ปี 2554
รางวัลเป็นของที่ระลึกในผลิตภัณฑ์
เงินฝากแบบต่างๆ เช่น โครงการวันออม
แห่งชาติ
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออม
50,000.00
1. โครงการพัฒนาสวัสดิการส�ำหรับสมาชิก ปี 2551 - 2553 ฝ่ายสินเชื่อ 100,000.00
และระบบบริหารความเสี่ยง
1. โครงการพัฒนาโรงเรียนต�ำรวจตระเวน ปี 2553 กรรมการบริหาร 100,000.00 100,000.00
ชายแดนและโรงเรียนรอบข้างหน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
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โครงการพิเศษเพือ่ สนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2554
สืบเนือ่ งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกสมทบของ สอ.มก. มีสทิ ธิและหน้าที่
ตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ. 2547 โดยมีสทิ ธิฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์
กรณีมีการกู้เงินให้อยู่ในความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของ สอ.มก.นั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก สอ.มก.
เพื่อให้ สอ.มก. จัดหาอาคารให้ ดังต่อไปนี้
มติ
ที่ประชุม

โครงการ

โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ที่ได้ช�ำระคืนแล้ว 7 โครงการ
25 ม.ค. 44 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 1
27 ม.ค. 47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน
27 ม.ค. 47 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บางเขน
27 ม.ค. 47 โครงการก่อสร้างอาคารชีววิทยา คณะวิทย์ ฯ
27 ม.ค. 48 โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
27 ม.ค. 48 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ศรีราชา 2
29 มิ.ย. 50 โครงการจัดหาโรงอาหาร วิทยาเขตก�ำแพงแสน
รวม
โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ ที่ด�ำเนินการเสร็จแล้ว 6 โครงการ
21 ก.ย. 47 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตฯ พหุภาษา ระยะที่3
27 ม.ค. 48 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตฯ พหุภาษา ระยะที่4
29 มิ.ย. 50 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45
29 มิ.ย. 50 โครงการจัดหาหอพักนิสิต วิทยาเขตก�ำแพงแสน
24 ม.ค. 51 โครงการจัดหาอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน 2
13 ส.ค. 52 โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิจัยคณะอุตสาหกรรมฯ
รวม
โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ 13 โครงการ
24 มค. 51 โครงการก่อสร้างหอพักบุคลากร วิทยาเขตฯ สกลนคร (ใช้ถวั เฉลีย่ )
28 มค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นิสติ วิทยาเขตฯ สกลนคร (ใช้ถวั เฉลีย่ )
24 มค. 51 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45
28 มค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต 2 ซอยพหลโยธิน 45
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ยอดช�ำระคืนสะสม
วงเงิน เงินต้น
เงินต้น ระยะ
อนุมัติ เบิกจ่าย เงินต้น ดอกเบีย้ รวม คงเหลือ เวลา
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )=2+3 ( 5 )=1-2
170.00 163.59 163.59 30.51 194.10 0.00
63.71 62.83 62.83 7.89 70.72 0.00
59.86 45.45 45.45 4.83 50.28 0.00
50.00 52.86 52.86 0.09 52.95 0.00
74.00 72.30 72.30 2.93 75.23 0.00
150.00 143.52 143.52 5.68 149.20 0.00
33.02 32.17 32.17 1.62 33.79 0.00
600.59 572.72 572.72 53.55 626.27 0.00
125.90
250.00
120.00
130.59
80.32
50.00
756.81

118.37 100.01 13.02 113.03 18.36 20 ปี
238.74
- 29.79 29.79 238.74 20 ปี
119.63 7.98 4.39 12.37 111.65 15 ปี
111.46 5.57 2.99 8.56 105.89 20 ปี
80.33 5.36 3.54 8.90 74.97 15 ปี
50.00 3.34 1.04 4.38 46.66 15 ปี
718.53 122.26 54.77 177.03 596.27

84.10 88.70
86.45 41.81
197.40 168.40
121.13 45.41

-

-

-

88.70
41.81
168.40
45.41

15 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
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ยอดช�ำระคืนสะสม
วงเงิน เงินต้น
เงินต้น ระยะ
อนุมัติ เบิกจ่าย เงินต้น ดอกเบีย้ รวม คงเหลือ เวลา
13 ส.ค. 52 โครงการจัดหาอาคารหอพักนิสิต อาคาร 3 ซอยพหลโยธิน 45 135.00 0.88
0.88 15 ปี
28 ม.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
117.42 26.45
- 26.45 15 ปี
13 ส.ค. 52 โครงการจัดหาอาคารสารสนเทศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
79.44 20.40
- 20.40 15 ปี
13 ส.ค. 52 โครงการจัดหาครุภณั ฑ์ประกอบอาคาร คณะศึกษาศาสตร์ กพส. 3.50 3.50
3.50 5 ปี
13 ส.ค. 52 โครงการจัดหาอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์และอาคารหอพัก 60.00 (0.69)
- (0.69) 15 ปี
ส�ำนักส่งเสริม วิทยาเขตก�ำแพงแสน
13 ส.ค. 52 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือฯ คณะวิทยาศาสตร์
50.00 0.25
0.25 15 ปี
26 ม.ค. 53 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ คณะบริหารฯ
40.00 36.97
- 36.97 15 ปี
26 ม.ค. 53 โครงการจัดหาครุภณั ฑ์และการพัฒนาบุคลากร ส�ำนักทะเบียนฯ 22.50 2.18
2.18 15 ปี
26 ม.ค. 53 โครงการจัดหาอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ 330.00 (0.43)
- (0.43) 15 ปี
อาคารการเรี ย นรู ้ แ ละปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
คณะศิลปศาสตร์ฯ รวม 5 อาคาร
รวม
1,326.94 433.83 0.00 0.00 0.00 433.83
โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ด�ำเนินการ 9 โครงการ
13 ส.ค. 52 โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาคาร 155.00
- 15 ปี
ปฏิบัติการพื้นฐาน วิทยาเขตสกลนคร (ยกเลิกอาคารจอดรถ
คณะสัตวแพทยศาสตร์)
13 ส.ค. 52 โครงการจัดหาอาคารหอพักนิสิตเละบุคลากร กพส.
580.00
- 15 ปี
26 ม.ค. 53 โครงการจัดหาอาคารวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
50.00
- 15 ปี
13 ส.ค. 52 โครงการจัดหาอาคารเรียนและปฏิบตั กิ าร วิทยาลัยสิง่ แวดล้อม 20.98
- 15 ปี
26 ม.ค. 53 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 4.67
- 15 ปี
26 ม.ค. 53 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฯ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
12.50
- 15 ปี
26 ม.ค. 53 โครงการจัดหาอาคารและครุภณั ฑ์ฯ ส�ำหรับหน่วยงานทีม่ กี จิ กรรม 115.00
- 15 ปี
เกี่ยวข้องกับนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี บางเขน
30 ส.ค. 53 โครงการจัดหาอาคารที่พักบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45
190.00
- 15 ปี
30 ส.ค. 53 โครงการจัดหาอาคารหอพักนิสติ ซอยพหลโยธิน 45 จ�ำนวน 2 หลัง 300.00
- 15 ปี
รวม
1,428.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม
4,112.49 1,725.08 694.98 108.32 803.30 1,030.10
มติ
ที่ประชุม

โครงการ
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เงินฝากของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รวมเป็นเงิน 4,221.00 ล้านบาท ดังนั้นเงินกู้ยืมของ มก. โดยค�ำนวณจากยอดเงินฝากร้อยละ 90
ค�ำ้ ประกันจะกูย้ มื ได้ 3,798.90 ล้านบาท ซึง่ วงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ 4,112.49 ล้านบาท ได้สง่ ช�ำระคืนแล้ว
7 โครงการ เป็นเงิน 600.59 ล้านบาท อยูร่ ะหว่างส่งช�ำระ 6 โครงการ เป็นเงิน 122.26 ล้านบาท คงเหลือ
วงเงินสุทธิ 409.26 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2554 มก. ได้มีโครงการตามกรอบของ มก. และตามนโยบายของอธิการบดี
ทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก สอ.มก. เพิม่ เติมจ�ำนวน 271,875,000.- บาท ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
หน่วยงาน
โครงการ
ที่
1 ส�ำนักงานอธิการบดี (บางเขน) ก่อสร้างอาคารส�ำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิต (เพิ่มเติม)
2 ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล จัดหาครุภัณฑ์ส�ำนักงานประกอบอาคาร
3 ส�ำนักการกีฬา
ก่อสร้างและปรับปรุงสระว่ายน�้ำจุฬาภรณ์
ปรับปรุงสนามอินทรีจันทรสถิตย์
4 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ ค่าก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างโรงงานผลิตน�้ำนมข้าวโพดและค่าออกแบบ
(ศูนย์วิจัยข้าวโพด)
จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุ
ค่าใช้สอยในการด�ำเนินการ
5 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โครงการวิจัยและผลิตยาสมุนไพรเพื่อการเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า
โครงการการสร้างธุรกิจโคเนื้อพันธุ์ก�ำแพงแสนครบวงจร
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรของสถานี
วิจัยทับกวาง
6 ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ปรับปรุงโรงอาหารหลังเก่าและห้องชักรีด
ก�ำแพงแสน
จัดหาเครื่องปรับอากาศ (ทดแทน)
โครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
7 โครงการจัดตั้งวิทยาเขต จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสารสนเทศ
สุพรรณบุรี
ก่อสร้างสนามไดร์ฟกอลฟ์ 20 ช่วงฝึก พร้อมอาคารส�ำนักงาน
ก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50 ความจุ 1,000 ที่นั่ง
ก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน 8 ลู่ (ลู่ดิน) พร้อมอัฒจันทร์ความจุ 2,000 ที่
โครงการพัฒนาสวนนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศน์
ก่อสร้างพระพิรุณทรงนาคพร้อมฐาน ขนาด 1.5 เท่า และปรับภูมิทัศน์
ก่อสร้างเสาธงมหาวิทยาลัย สูง 12 ม. พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
ก่อสร้างก�ำแพงคอนกรีต (เขื่อนกั้น) บริเวณปากทางล�ำสมุห์ พร้อมปรับภูมิทัศน์
8 คณะศิลปศาสตร์และ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ก่อสร้างงานอาคารและห้องเก็บสารพิษ
9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนา ก่อสร้างอาคารที่พัก 15 หลัง
ระบบนิเวศเกษตร
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
การจัดภูมิทัศน์รอบอาคาร
ค่าที่ปรึกษา ค่าออกแบบ ค่าเขียนแบบ และค่าควบคุมงาน
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จ�ำนวนเงิน
(บาท)
76,000,000.00
2,500,000.00
15,300,000.00
6,700,000.00
2,000,000.00
12,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
7,500,000.00
2,400,000.00
2,500,000.00
12,500,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
8,500,000.00
1,200,000.00
5,000,000.00
1,500,000.00
7,000,000.00
50,000,000.00
4,275,000.00
12,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
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ที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 และครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบให้ มก. ขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก สอ.มก. และ
จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมสภา มก. ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 24 มกราคม 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการครั้งที่ 24/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 มีมติให้
การสนับสนุนโครงการจัดหาอาคาร ครุภัณฑ์ พัฒนาบุคลากร วัสดุ และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนเงิน 271,875,000.00 บาท และอนุมตั ขิ ยายการสนับสนุนเพิม่ โครงการจัดหาวัสดุ และค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินงาน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา มก. แล้ว

หลักเกณฑ์ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการด�ำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 31/2547 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548
ได้มีมติเห็นชอบให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. ดังนี้
1. กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
1.1 สอ.มก. จะให้การสนับสนุนเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ (อัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
บวก 1) แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของยอดเงินฝาก
ที่มีอยู่กับสหกรณ์
1.2 หากอัตราส่วนเงินกู้และเงินฝากไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียว
กับที่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ไม่ได้สัดส่วนจนถึงวันที่สัดส่วน               
เป็นปกติ การคิดอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1.2 ให้คิดทุกโครงการ
2. กรณีไม่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับทีใ่ ห้สหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ กู้
คณะกรรมการด�ำเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
อนุมตั ใิ ห้ขยายขอบเขตการสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. เพิม่ เติมไปสูก่ ารจัดหาครุภณ
ั ฑ์และพัฒนา
บุคลากร
คณะกรรมการด�ำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553
ได้มีมติเห็นชอบให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. (เพิ่มเติม) ดังนี้
1. การคิดค่าธรรมเนียมช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด
1.1 การจัดหาครุภณ
ั ฑ์และพัฒนาบุคลากร หากช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด 1 ปี สอ.มก.
จะคิดค่าปรับร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ยืม
1.2 การจัดหาอาคาร หากช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด 3 ปี สอ.มก.จะคิดค่าปรับร้อยละ
0.25 ของวงเงินกู้ยืม
ทั้งนี้ โครงการที่ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แล้วก่อนหน้านี้ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด จะมีผลส�ำหรับโครงการที่ขออนุมัติตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553
เป็นต้นไป
2. ระยะเวลาการผ่อนช�ำระเงินกู้ของ มก. ไม่เกิน 15 ปี
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แนวทางการปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยเสนอกรอบวงเงินกู้ยืมให้คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณา เพื่อน�ำเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีพิจารณาอนุมัติ
2. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีอนุมัติกรอบวงเงินกู้ยืม และมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
3. มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอโครงการโดยละเอียด ให้ครอบคลุมเป้าหมายของโครงการ
ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยสนับสนุน ฐานะการเงิน ระยะเวลา และความสามารถในการส่งคืนทุน ฯลฯ
ส่งให้คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณา
4. โครงการทีจ่ ะลงนามกับ สอ.มก. จะต้องผ่านการกลัน่ กรองและเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณบดี
และสภามหาวิทยาลัย โดยตัวแทนของมหาวิทยาลัยลงนาม คือ อธิการบดี
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติทปี่ ระชุม ...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 7
พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2553
(เอกสารแจกในที่ประชุม)

วาระที่ 8
การเลือกตั้งประธานกรรมการ
คณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี  2554
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การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2554
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการด�ำเนินการ พ.ศ. 2543 ข้อ 4 วรรคที่ 2 “อนึ่ง ประธานกรรมการด�ำเนินการ 1 คน
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิกที่เป็นผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
รองอธิการบดี ขึ้นไป” เนื่องจากประธานกรรมการจะหมดวาระตามข้อบังคับฯ ข้อ 44
1 คน

จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ ประธานกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2554 จ�ำนวน

มติทปี่ ระชุม ...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2554
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ข้อ 43 การเลือกตั้งและ
การด�ำรงต�ำแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
เนื่องจากในปี 2554 มีกรรมการที่ยังอยู่ในวาระตามข้อบังคับข้อ 44 จ�ำนวน 7 คนดังนี้
สายวิชาการ รายชื่อดังนี้
1. รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ล�ำใย
2. รศ.ดร.วัลลภ
อารีรบ
3. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร
4. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
สายธุรการ รายชื่อดังนี้
1. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
2. นายนพดล
ระโยธี
3. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
คณะกรรมการสรรหาได้ด�ำเนินการสรรหาตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ พ.ศ. 2543 แทนต�ำแหน่งที่ว่างลง 7 คน ได้แก่สายวิชาการ 3 คน และสายธุรการ 4 คน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการสรรหาเรียงตามอักษร ดังนี้
สายวิชาการ
1. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
3. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
สายธุรการ
1. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
2. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
3. นายสุพจน์
ยุตติยงค์
4. นายอรรถพงศ์ ค�ำอาจ
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ สมาชิกทัง้ 7 คน เป็นคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2554
มติทปี่ ระชุม ...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2554
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ข้อ 58 ข้อ 59 และ
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2547 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จ�ำนวน 3 คน
อยู่ในต�ำแหน่งคราวละหนึ่งปีการบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อย
หนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้ ประกอบด้วยผู้สมัครที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
2. มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือ
ใช้วิชาชีพนั้นเกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน
3. มีความรู้ทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด�ำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยวิธีการให้สมาชิกลง
คะแนนเลือกได้ไม่เกิน 3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชื่อที่ประกาศให้เลือกทั้งหมด
แล้วน�ำรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาที่ได้คะแนนมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน เสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์
3. ด้านบริหารทัว่ ไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางผ่องศรี จิตตนูนท์
ปี 2554

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำ

มติทปี่ ระชุม ...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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เรือ่ ง ผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2554
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด เรือ่ ง การรับสมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2554 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 และการรับสมัคร
เข้ารับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2554 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 และได้ด�ำเนินการ
สรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2554 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 นัน้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด จึงขอประกาศผลคะแนนสรรหาคณะ
กรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2554 เรียงตามหมายเลข ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 อาจารย์ทรงพล ภาณุภาส
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ 272 คะแนน
หมายเลข 2 ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ 609 คะแนน
หมายเลข 3 ผศ.พีระ
มาลีหอม
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ 573 คะแนน
หมายเลข 4 รศ.ดร.สุรวิช
วรรณไกรโรจน์ สังกัดคณะเกษตร
ได้ 511 คะแนน
หมายเลข 5 ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ 903 คะแนน
หมายเลข 6 ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ 682 คะแนน
หมายเลข 7 ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ 778 คะแนน
หมายเลข 8 ดร.ชาญชัย
เพ็ชรประพันธ์กุล สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ 187 คะแนน
หมายเลข 9 อาจารย์อมร อารี
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ 130 คะแนน
หมายเลข 10 นางจงดี
ชัยสัตตปกรณ์ สังกัดกองธุรการ กพส. ได้ 167 คะแนน
หมายเลข 11 นางบุญจิรา
ปั่นทอง
สังกัดวิทยาเขตศรีราชา ได้ 161 คะแนน
กรรมการสายธุรการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 นายธงพล
ศรีสวัสดิ์
สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี ได้ 641 คะแนน
หมายเลข 2 นายอรรถพงศ์ ค�ำอาจ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ 1,039 คะแนน
หมายเลข 3 นายสุพจน์
ยุตติยงค์
สังกัดคณะวนศาสตร์
ได้ 1,030 คะแนน
หมายเลข 4 นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์ สังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ ได้ 1,483 คะแนน
หมายเลข 5 นางนันทา
ตะวันเย็น
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ 693 คะแนน
หมายเลข 6 นายสัณฑพงศ์ สัตนาวุฒิ
สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้ 659 คะแนน
หมายเลข 7 นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
สังกัดกองธุรการ กพส. ได้ 1,065 คะแนน
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หมายเลข 8 นางมะลิวัลย์ ฉวีสุข
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ 588 คะแนน
หมายเลข 9 นางจุไร
เกิดควน
สังกัดกองกลาง
ได้ 556 คะแนน
หมายเลข 10 นายอนิรุธ
สุขจิตต์
สังกัดส�ำนักงานวิทยาเขต กพส. ได้ 585 คะแนน
หมายเลข 11 น.ส.พลอยณิศา ชูไกรพินิจ
สังกัดสถานีวิจัยประมงศรีราชา ได้ 425 คะแนน
หมายเลข 12 นายนารถพล สงสุรพันธ์
สังกัดคณะเกษตร กพส. ได้ 133 คะแนน
ผู้ตรวจสอบกิจการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
ด้านการเงิน/การบัญชี
หมายเลข 1 นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี ได้ 2,997 คะแนน
หมายเลข 2 ไม่มีผู้สมัคร					
หมายเลข 3 ไม่มีผู้สมัคร					
ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์
หมายเลข 4 นายมาโนช
สุวรรณศิลป์
สังกัดส�ำนักการกีฬา
ได้ 2,532 คะแนน
หมายเลข 5 นายวิโรจน์
นิรามยกุล
สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ได้ 1,004 คะแนน
หมายเลข 6 ไม่มีผู้สมัคร					
ด้านบริหารทั่วไป
หมายเลข 7 นายดนัย
หงษ์ทอง
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ 1,003 คะแนน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ 982 คะแนน
หมายเลข 8 นายพงศ์ปณต สุภาสัย
หมายเลข 9 นางผ่องศรี
จิตตนูนท์
สังกัดสถาบันฯ อาหาร ได้ 1,455 คะแนน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2553
(ผศ.มยุรี เทศผล)
ประธานกรรมการสรรหาฯ
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เรือ่ ง ผลการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2554
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด เรือ่ ง การรับสมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2554 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 และการรับสมัคร
เข้ารับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2554 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 และได้ด�ำเนินการ
สรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2554 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 นัน้
บัดนี้ ผลการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2554 เรียงล�ำดับตามตัวอักษร ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ
1. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
3. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการสายธุรการ
1. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
2. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
3. นายสุพจน์
ยุตติยงค์
4. นายอรรถพงศ์ ค�ำอาจ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ด้านการเงิน/การบัญชี
		 นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์
		 นายมาโนช
สุวรรณศิลป์
ด้านการบริหารทั่วไป
		 นางผ่องศรี
จิตตนูนท์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2553
(ผศ.มยุรี เทศผล)
ประธานกรรมการสรรหาฯ
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สรุปผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการด�ำเนินการ ปี 2554
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2553

สายวิชาการ
1. จ�ำนวนผู้มีสิทธิ์
2. ผู้มาใช้สิทธิ์
ล่วงหน้า
14 ธันวาคม 2553
3. ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์
ผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ

วิทยาเขต
บางเขน
2,971
1,203
378
825
1,768
40.49

วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน
625
343
108
235
282
54.88

วิทยาเขต
ศรีราชา
140
74
74
66
52.86

วิทยาเขต ต่าง
สกลนคร จังหวัด
175
109
85
91
85
91
90
18
48.57
83.49

วิทยาเขต
บางเขน
2,492
1,774
234
1,540
718
71.19

วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน
684
532
52
480
152
77.78

วิทยาเขต
ศรีราชา
138
118
118
20
85.51

วิทยาเขต ต่าง
สกลนคร จังหวัด
81
259
68
241
68
241
13
18
83.95
93.05

รวม
4,020
1,796
486
1,310
2,224
44.68

สายธุรการ

1. จ�ำนวนผู้มีสิทธิ์
2. ผู้มาใช้สิทธิ์
ล่วงหน้า
14 ธันวาคม 2553
3. ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์
ผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ

สรุปจ�ำนวนผู้มาใช้สิทธิ์
สาย
วิชาการ
ธุรการ
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ปี 2552
1,392
2,129

ปี 2553
1,796
2,733

เพิ่มขึ้น หรือ (ลด) ร้อยละ
29.02
28.37

รวม
3,654
2,733
286
2,447
921
74.79

วาระที่ 9
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้งและ
ก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2554

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2554
ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท�ำการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์กระจายงานด้านการสอบบัญชีส�ำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุน
ด�ำเนินการเกินกว่า 200 ล้านบาท และมีระบบการบริหารงานที่ดี ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามา
ตรวจบัญชี โดยอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
การสอบบัญชีสหกรณ์ นั้น
ในปี 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ได้มีมติคัดเลือก บริษัท เจริญแอนด์คอลลีก กรุ๊ป
จ�ำกัด โดยนายเจริญ ศรีแสง ผู้ช�ำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ รหัส 2-1-13 เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2553 และก�ำหนดค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบเป็นเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ส�ำหรับปี 2554 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เสนอ
บริการตรวจสอบบัญชี ประจ�ำปี 2554 มายังสหกรณ์ จ�ำนวน 3 ราย คือ
1. นายเจริญ ศรีแสง ผู้ช�ำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สังกัดบริษัท เจริญแอนด์
คอลลีก กรุ๊ป จ�ำกัด
2. นางลักขณา เขคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สังกัด ส�ำนักงานสอบบัญชีลกั ขณาเขคม และคณะ
3. นายเอกชัย เตียววงศ์ไทย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สังกัด บริษทั เอ็น.เอส.เค. คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
คณะกรรมการด�ำเนินการ ในคราววาระการประชุมครั้งที่ 24/2553 วันที่ 14 มกราคม 2554
ได้ตรวจสอบเงื่อนไข ตามข้อก�ำหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งได้พิจารณาถึงระยะเวลา
การเข้าปฏิบัติงาน การสอบบัญชี จ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตลอดจนก�ำหนดการตรวจสอบบัญชี
จนสามารถรับรองงบการเงินได้ตรงตามก�ำหนดเวลา และสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีได้ไม่
เกินวันที่ 31 มกราคม 2555 หรือระยะเวลาใกล้เคียงกัน แล้วมีมติเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�ำปี 2554 คือ บริษัท เจริญแอนด์คอลลีก
กรุ๊ป จ�ำกัด โดย นายเจริญ ศรีแสง เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาสามารถท�ำได้ดีและเสร็จตามเวลา
ดังข้อมูลต่อไปนี้
รหัสผู้ช�ำนาญงาน
การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ
การสอบบัญชี
2-1-13
4 ครั้ง/ ปี
บจก. เจริญแอนด์
- เข้าตรวจระหว่างปี 4 ครัง้ ทุกๆ
คอลลีก กรุ๊ป
3 เดือน และประจ�ำปี 1 ครั้ง
โดย
นายเจริญ ศรีแสง
- งบการเงินภายในสัปดาห์ที่ 2
ของเดือนมกราคม 2555
ชื่อ

ผู้ช่วยสอบบัญชี
ค่า
(คน)
ธรรมเนียม
3 - 4 คน 130,000.- บาท
คุณสมบัติ เป็น
หัวหน้าสายสอบ
บัญชีตาม กรม
ตรวจฯ 2 คน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม ...........................................................................................................................................................................
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ประจ�ำปี 2554
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พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกัน
ประจ�ำปี 2554
การกู้ยืมเงินหรือค�้ำประกัน ตามข้อบังคับข้อ 30 วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่
อาจก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน
วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้
ก�ำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันส�ำหรับปีใด
ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันส�ำหรับปีก่อนไปพลาง
ในปี 2553 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมจ�ำนวน 3,900 ล้านบาท ซึ่งเป็น
วงเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ (หนังสือที่ กษ. 1107/046 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2553) เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกรรมตามแผนงานที่วางไว้ และรักษาสภาพคล่องอย่างพอเพียง
ส�ำหรับปี 2554 คณะกรรมการด�ำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 24/2553 เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2554 ได้พิจารณาและมีมติให้น�ำเสนอขอที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ในวงเงิน 4,400 ล้านบาท
เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้ตามแผนงาน และเสริมสภาพคล่องตามความจ�ำเป็น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม ...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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พิจารณาอนุมัติหลักการ
การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
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พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 10 (7)
และมาตรา62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ออกประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน
2552 เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 มีข้อความส�ำคัญ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ำกัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินทีอ่ อกโดยบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ นี่ ติ บิ คุ คลเฉพาะกิจ เป็นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามพระราชก�ำหนดนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ
เพือ่ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนีน้ นั้
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(6) หุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) ฝากหรือลงทุนอืน่ ใด นอกจากทีก่ ำ� หนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 4 การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
ฯลฯ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด�ำเนินการใน
คราวประชุมครัง้ ที่ 24/2553 วันที่ 14 มกราคม 2554 จึงขอเสนอทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
ตามข้อ 3 (7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม ...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
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พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 52 ได้มีมติครั้งที่ 22/2553 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553
ให้เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2553 พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ธนกิจไทย จ�ำกัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
คณะผูจ้ ดั ตัง้ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด ซึง่ ประกอบด้วย 6 สหกรณ์ คือ 1) สอ. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ำกัด 2) สอ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด 3) สอ. มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ จ�ำกัด 4) สอ. ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด 5) สอ. ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด และ
6) สอ. วชิรพยาบาล จ�ำกัด ได้ร่วมกันจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด โดยถือหุ้นแห่งละ 50
ล้านบาท (50 หุ้น) และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนข้อบังคับแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553
1. คุณสมบัติของสมาชิก สหกรณ์ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
2) เป็นสหกรณ์ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์
3) เป็นสหกรณ์ที่ด�ำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
4) เป็นสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
5) เป็นสหกรณ์ทมี่ ที นุ เรือนหุน้ และเงินรับฝากจากสมาชิกรวมกันมากกว่าเงินทีใ่ ห้สมาชิกกู้
6) เป็นสหกรณ์ที่ได้รับการจัดชั้นคุณภาพตามเกณฑ์ที่ชุมนุมสหกรณ์ก�ำหนด
2. วัตถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์
สมาชิก เอื้ออาทรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ และ
ร่วมมือกับนานาประเทศในการพัฒนาระบบสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
1) เป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์
2) เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
3) เป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์
4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาขบวนการสหกรณ์
5) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์
6) พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
7) ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8) ด�ำเนินกิจการอย่างอื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์
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3. หุ้น
3.1 หุ้นของชุมนุมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน มีมูลค่าหุ้นละ
หนึ่งล้านบาท
3.2 จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื สหกรณ์สมาชิกต้องถือหุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
		 1) เมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก ต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น
		 2) ภายในห้าปีแรกนับแต่วันเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์สมาชิกจะถือหุ้นน้อยว่า 0.1
ของทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์สมาชิกก็ได้ แต่หลังจาก 5 ปีแล้วต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.1 ของทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์สมาชิก
		 นอกจากหุ้นซึ่งสหกรณ์สมาชิกต้องถือตามความในวรรคแรกแล้ว สหกรณ์สมาชิก
อาจขอถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์เพิ่มอีกเมื่อใดก็ย่อมท�ำได้ โดยแสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อชุมนุม
สหกรณ์
		 ในการช�ำระค่าหุ้น สหกรณ์สมาชิกต้องส่งช�ำระค่าหุ้นให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
		 เมือ่ สมาชิกภาพของสหกรณ์สมาชิกสิน้ สุดลง ชุมนุมสหกรณ์มสี ทิ ธินำ� เงินตามมูลค่าหุน้
ทีส่ หกรณ์สมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนีท้ สี่ หกรณ์สมาชิกผูกพันต้องช�ำระหนีแ้ ก่ชมุ นุมสหกรณ์ได้ และ
ให้ชุมนุมสหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกต้องช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายละหนึ่งพันบาท ค่าธรรมเนียมนี้ทางชุมนุมสหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
การช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ต้องช�ำระให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาทีช่ มุ นุม
สหกรณ์ก�ำหนด หากพ้นก�ำหนดให้ถือว่ามิได้เข้าเป็นสมาชิก
5. การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกคนหนึง่ ให้มเี สียงในการลงคะแนนในทีป่ ระชุมใหญ่ตามส่วนของการ
ถือหุ้นของสหกรณ์สมาชิก ณ วันสิ้นปีบัญชี ดังนี้
ถือหุ้น
1 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง
ถือหุ้น
2 หุ้น ออกเสียงได้ 2 เสียง
ถือหุ้น 3-4 หุ้น ออกเสียงได้ 3 เสียง
ถือหุ้น 5-7 หุ้น ออกเสียงได้ 4 เสียง
ถือหุ้น 8-12 หุ้น ออกเสียงได้ 5 เสียง
ถือหุ้น 13-20 หุ้น ออกเสียงได้ 6 เสียง
ถือหุ้น 21-30 หุ้น ออกเสียงได้ 7 เสียง
การถือหุ้นตั้งแต่ 21 หุ้นขึ้นไป ให้ออกเสียงเพิ่มได้หนึ่งเสียงต่อทุก 10 หุ้นที่เพิ่มขึ้น
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ในการประชุมใหญ่ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจะมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนไม่ได้
6. สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
1) ฝากเงินหรือลงทุนตามระเบียบที่ชุมนุมสหกรณ์ก�ำหนด
2) กู้เงินตามระเบียบที่ชุมนุมสหกรณ์ก�ำหนด
3) ขอรับค�ำปรึกษาแนะน�ำจากชุมนุมสหกรณ์
4) เข้าร่วมการศึกษาอบรมและสัมมนาของชุมนุมสหกรณ์
5) รับข้อมูลข่าวสารจากชุมนุมสหกรณ์
6) รับบริการด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ชุมนุมสหกรณ์พัฒนาขึ้น
7) เข้าประชุมใหญ่ ทั้งนี้ต้องเป็นสมาชิกก่อนหรือในวันสิ้นปีบัญชีของชุมนุมสหกรณ์
ในปีบัญชีที่ผ่านมา
8) แสดงความคิดเห็นในการบริหารชุมนุมสหกรณ์ทั้งโดยวาจาและโดยบันทึกต่อ
คณะกรรมการด�ำเนินการ และหรือต่อที่ประชุมใหญ่
9) สหกรณ์สมาชิกที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนมีสิทธิส่งผู้แทนสมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการด�ำเนินการตามระเบียบของชุมนุมสหกรณ์
7. ปีทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ์
ปีทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ์มรี ะยะเวลาสิบสองเดือน โดยให้สนิ้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม
ของทุกปี
มติทปี่ ระชุม ...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 13
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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ก ทุนเรือนหุ้น
ปี พ.ศ. จ�ำนวนสมาชิ
(คน)
2502
195
75,280
2503
297
185,520
2504
375
323,900
2505
403
483,100
2506
453
639,350
2507
484
823,430
2508
522
1,003,410
2509
595
1,259,022
2510
707
1,549,742
2511
791
1,797,512
2512
950
2,138,252
2513
1,059
2,676,369
2514
1,230
3,339,739
2515
1,421
4,213,589
2516
1,582
5,313,889
2517
1,775
6,642,253
2518
1,917
8,254,843
2519
2,037
10,099,913
2520
2,252
12,646,600
2521
2,440
15,510,260
2522
2,683
18,907,640
2523
2,890
22,865,890
2524
3,216
28,235,290
2525
3,522
34,194,920
2526
3,694
41,452,100
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
-

เงินรับฝาก

123,298.79
116,154.18
181,958.92
178,326.10
105,617.76
154,193.74
204,799.26
441,535.17
351,590.89
307,635.06
584,922.21
1,366,231.79
1,958,866.46
2,959,707.78
4,132,901.00
5,638,844.46
13,488,847.28
20,665,675.04
25,752,705.60
32,478,189.81
36,988,265.32
48,457,654.35
63,066,963.44
85,866,112.13
99,998,742.75

เงินให้กู้ เงินให้สหกรณ์อื่น เงินลงทุน
ทุนสะสม
แก่สมาชิก
กู้ยืม
(มูลค่ายุติธรรม) เงินทุนส�ำรอง ตามข้อบังคับ สินทรัพย์รวม
179,372.50
208,483.21
274,468.50
4,717.75
234.52
301,674.18
452,769.00
9,498.45
1,438.07
555,014.77
555,907.00
18,867.41
2,838.48
737,768.15
718,857.00
28,671.51
4,500.00
841,081.11
951,452.00
38,709.43
6,500.00 1,114,632.73
1,088,899.00
56,377.99
8,500.00 1,388,103.04
1,736,720.00
67,664.13
16,500.00 1,939,810.76
1,954,892.50
84,517.40
26,700.00 2,226,763.23
2,195,302.00
98,742.16
55,605.16 2,494,103.22
2,848,283.40
130,499.55
73,795.52 3,195,552.24
3,908,710.00
155,986.92
79,113.46 4,665,989.39
5,596,543.00
200,202.17
89,918.65 6,103,283.21
8,936,395.00
253,489.30
100,182.23 9,525,916.69
11,502,818.00
366,013.25
97,682.35 12,124,442.04
15,343,580.00
444,574.58
88,930.29 15,816,718.34
22,958,320.00
592,554.18
83,930.29 25,745,220.36
29,317,550.00
759,729.97
86,134.12 34,883,211.72
41,004,784.78
12,000.00
930,941.67
148,660.03 43,630,652.00
50,523,846.68
15,000.00 1,138,533.45
164,240.87 53,482,317.85
61,656,212.84
415,000.00 1,405,044.53
203,956.15 65,627,020.24
73,306,018.95
2,019,000.00 1,830,208.31
312,556.15 80,795,472.35
92,093,941.84 4,500,000.00 2,047,000.00 2,136,951.71
310,506.15 102,274,613.90
119,748,333.03
11,539,000.00 2,666,081.28
610,956.15 134,424,586.36
140,348,212.01 7,150,000.00 7,142,000.00 3,338,051.28
872,137.43 159,331,992.06

ผลการด�ำเนินงานในรอบ 52 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
9,904.42
20,354.93
37,506.26
53,543.49
61,704.07
91,799.56
110,560.19
148,793.78
195,290.31
222,560.54
254,873.79
337,971.51
437,602.78
634,089.47
450,748.97
1,019,182.20
1,317,290.19
1,712,196.95
2,075,837.85
2,646,774.76
3,481,584.52
2,905,074.80
5,254,274.76
6,719,678.28
8,050,671.61
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ก
ปี พ.ศ. จ�ำนวนสมาชิ
(คน)
2527
3,774
2528
3,836
2529
3,899
2530
3,943
2531
4,068
2532
4,147
2533
4,232
2534
4,358
2535
4,517
2536
4,674
2537
4,811
2538
4,911
2539
5,093
2540
5,244
2541
5,309
2542
5,329
2543
5,369
2544
5,425
2545
5,488
2546
5,607
2547
5,711
2548
5,793
2549
5,912
2550
6,171
2551
6,539
2552
6,985
2553
7,756

49,264,940
57,604,560
67,364,300
78,615,880
97,265,930
117,984,020
140,436,800
165,241,820
215,585,980
299,356,590
384,482,000
453,027,840
530,784,050
630,788,110
701,539,930
878,302,610
1,144,546,510
1,274,404,460
1,413,855,160
1,645,476,800
1,898,757,040
2,166,046,900.00
2,398,686,370.00
2,634,984,180.00
2,997,006,210.00
3,418,757,060.00
3,937,064,970.00

ทุนเรือนหุ้น

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

102,157,125.53
116,255,779.69
146,231,363.23
164,977,423.02
162,503,219.38
174,984,020.05 8,455,000.00
196,060,001.46 18,699,000.00
259,663,360.39 45,675,000.00
431,080,965.93 14,188,000.00
786,152,784.57 7,937,000.00
1,046,462,544.43
92,000.00
1,313,731,732.70
2,063,583,721.49
2,663,650,579.35
4,000,276,653.18
4,529,083,156.61
5,117,114,813.32
5,468,353,369.15 7,000,000.00
5,481,847,739.51
5,825,240,487.27
6,393,512,157.58
6,989,347,848.53
6,215,854,699.93 638,759,000.00
8,622,515,399.87
9,244,115,498.68 84,850,900.00
12,003,227,559.78 50,240,000.00
12,720,002,015.05
-

เงินรับฝาก

เงินให้กู้
แก่สมาชิก
159,614,667.69
171,386,403.08
183,835,662.53
198,558,915.17
262,783,489.28
304,455,384.10
367,490,971.13
437,340,691.01
644,140,027.46
765,270,626.37
849,283,905.55
1,024,280,005.48
1,171,055,454.79
1,345,755,736.04
1,414,458,637.39
1,415,485,168.44
1,507,437,090.51
1,497,206,449.29
1,566,407,762.96
1,677,565,743.45
1,789,567,630.94
1,957,698,699.10
2,248,990,879.26
2,511,621,905.77
2,773,350,112.05
3,026,552,542.46
3,191,199,986.43

เงินให้สหกรณ์อื่น
กู้ยืม
150,000.00
13,175,000.00
9,756,000.00
10,900,000.00
32,000,000.00
47,245,000.00
140,367,000.00
434,875,000.00
608,205,000.00
1,016,125,000.00
1,373,430,000.00
2,126,990,000.00
2,099,782,560.00
1,780,315,500.00
1,989,744,500.00
1,883,939,775.00
2,283,729,751.80
2,875,258,751.80
3,547,243,751.80
3,848,204,751.80
3,768,892,250.00
2,799,079,150.00
2,549,148,550.00
1,792,367,950.00

เงินลงทุน
(มูลค่ายุติธรรม)
41,000.00
19,449,000.00
26,249,000.00
51,067,000.00
20,078,000.00
21,756,430.66
13,061,230.54
45,140,000.00
25,215,000.00
169,415,000.00
189,415,000.00
205,388,181.47
509,747,879.76
387,233,671.51
547,233,671.51
1,076,018,671.51
1,831,907,835.89
2,360,416,104.23
2,838,024,360.00
3,092,660,509.50
3,333,299,841.88
3,787,357,749.36
3,319,623,908.55
5,059,577,931.85
7,003,285,110.17
10,265,213,253.85
12,336,520,852.65
4,143,121.28
5,508,661.40
6,713,237.31
8,046,742.91
9,480,270.64
11,635,211.52
13,413,920.76
15,771,403.41
18,441,290.04
22,260,146.29
27,204,661.76
33,309,428.65
41,199,800.63
53,212,271.16
69,958,747.69
97,443,012.56
124,295,327.43
145,047,025.63
172,297,345.08
224,265,247.42
276,152,090.37
318,640,306.95
366,003,921.73
411,294,428.42
459,988,520.48
492,697,689.28
543,048,331.22

เงินทุนส�ำรอง

ทุนสะสม
ตามข้อบังคับ
1,283,827.18
1,886,049.04
2,606,413.36
3,489,218.45
4,255,766.82
5,695,565.34
6,511,947.87
7,594,684.61
7,797,119.55
8,409,940.55
9,343,798.65
9,872,082.68
11,560,533.11
17,462,895.68
22,820,105.93
30,718,036.18
42,240,297.78
43,009,424.67
40,982,324.42
48,712,165.24
54,827,429.19
68,693,022.69
85,690,870.18
89,948,712.48
95,669,168.89
97,396,085.77
98,182,392.11
173,528,158.10
199,502,461.17
243,626,494.10
276,038,396.02
298,277,650.04
344,526,317.33
407,530,317.76
538,380,140.72
741,568,340.90
1,187,070,301.04
1,541,009,386.40
1,906,289,115.38
2,766,014,161.34
3,508,959,453.29
4,961,269,975.31
5,746,281,583.79
6,688,230,942.63
7,133,260,353.48
7,340,284,421.26
8,092,675,043.65
8,895,545,307.48
9,880,940,186.71
10,438,065,297.79
12,604,921,842.22
13,517,051,061.47
16,753,964,305.17
18,660,352,444.36

สินทรัพย์รวม
10,600,264.84
11,896,052.61
13,277,343.07
14,306,663.98
17,336,608.19
17,751,589.23
23,527,262.71
26,645,575.11
37,998,459.30
49,199,158.93
59,897,661.79
77,384,236.41
100,065,994.44
124,313,724.80
145,628,048.93
156,101,570.60
127,491,493.79
151,493,815.90
185,035,576.65
185,310,153.39
201,881,234.92
236,805,881.73
253,902,154.02
291,568,877.78
296,040,029.80
353,064,643.13
485,228,964.74
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บทความพิเศษ
• โครงการร่ ว มพั ฒ นาพั น ธกิ จ ของตน             
โดย สอ.มก. และ มก. ภายใต้ทฤษฎี                
ต่างก็ได้ประโยชน์
• สอ.มก. ศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการ
ของสมาชิก
• การส่งเสริมการออมด้วยวิธีการสหกรณ์
• หนี้เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษ
วิธีคิดสร้างความส�ำเร็จในอนาคต
หมายเหตุ : บทความทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
ไม่ผูกพันสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
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โครงการร่วมพัฒนาพันธกิจของตน
โดย สอ.มก. และ มก.
ภายใต้ทฤษฎีต่างก็ ได้ประโยชน์
ศาตราจารย์พิเศษ อาบ นคะจัด (77)

• พันธกิจ
พันธกิจ (Commitment) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำกัด (สอ.มก.) คือ ด�ำเนินกิจการออมทรัพย์และ
เครดิตเพือ่ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยสมาชิก
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) คือ การเป็น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อท�ำการสอนวิชาการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
ท�ำการศึกษาวิจยั ทางวิชาการเกษตรและทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำการส่งเสริม
เผยแพร่วิชาการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง และท�ำการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง

§• โครงการร่วมพัฒนาพันธกิจ ภายใต้ทฤษฏีตา่ งก็ได้ประโยชน์  
(Win-win Theory)
ในบทความนีจ้ ะวิเคราะห์ตวั เลขสถิตกิ ารประกอบการของ
สอ.มก. และวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) และวิเคราะห์
อัตราขยายตัว (Growth Rate Analysis) เกีย่ วกับ (1) ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน และ (2) การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก แก่สหกรณ์อนื่
และแก่การลงทุนในตราสารการเงิน (ตราสารหนี้และตราสารทุน)
ในเดือนมกราคม 2553 และเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งห่างกัน
11 เดือน เพื่อประกอบการเสนอโครงการร่วมพัฒนาพันธกิจ
ในท้ายบทความนี้ 1
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างและอัตราขยายตัวเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ สอ.มก. (ดูตารางที่ 1
ประกอบ) พบว่า (ก) รายการสินทรัพย์ที่เป็นด้านทุนของสหกรณ์
1

จะรอตัวเลขสถิติเดือนธันวาคม 2553 ของ สอ.มก. ก็จะต้องรอไปจนจะมีตัวเลขสถิติดังกล่าวนี้ใน ข่าว สอ.มก. เมษายน 2554
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ในโครงสร้างเดือนพฤศจิกายน 2553 แตกต่างจากของเดือนมกราคม 2553 ตามทีค่ วร แต่ทแี่ ตกต่าง
ที่ควรสังเกตพิจารณาคือทุนสะสมอื่นลดลง 31.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.36 แต่ทุนของสหกรณ์
ในสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 711.74 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.98 และ (ข) สินทรัพย์ที่เป็นด้านหนี้สิน
ประเภทหมุนเวียนของสหกรณ์ คือเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ ลดลง 43.01 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 12.75 และเงินฝากประจ�ำลด 147 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.09 อนึ่ง อัตราการใช้สินทรัพย์
เป็นทุนด�ำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2553 ลดลงจากเดือนมกราคม 2553 ร้อยละ 3.18 และ
(ค) อัตราขยายตัว เพิ่มหรือลดของสินทรัพย์ด้านทุนและด้านหนี้สิน ก็เป็นไปตามที่ควรแต่ที่น่าให้
ความสังเกตพิจารณา คือ รายการทุนสะสมอื่น และรายการเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์
และประเภทฝากประจ�ำ รวมทั้งจัดการใช้สินทรัพย์เป็นทุนด�ำเนินงานที่ลดลงดังตัวเลขปรากฎ
ในโครงสร้าง
ส่วนผลการวิเคราะห์โครงสร้างและอัตราขยายตัวเกีย่ วกับการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก แก่สหกรณ์อนื่
และแก่การลงทุนในตราสารการเงินของ สอ.มก. (ดูตารางที่ 2 ประกอบ) พบว่า (ก) รายการประกอบ
โครงสร้างของเดือนพฤศจิกายน 2553 เทียบกับของเดือนมกราคม 2553 เปลี่ยนแปลงไปตามที่ควร
จะเป็น แต่ทแี่ ตกต่างมากเป็นทีน่ า่ สังเกตพิจารณาก็คอื จ�ำนวนเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อนื่ (ให้กแู้ ต่สหกรณ์
ประเภทออมทรัพย์เกือบทั้งหมด) ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ลดลงจากเดือนมกราคม 2553 เป็นเงิน
607.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.67 และจ�ำนวนเงินให้แก่การลงทุนในตราสารการเงินในเดือน
พฤศจิกายน 2553 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2553 เป็นเงิน 1,550.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
15.35 คณะกรรมการฯ ได้ประมาณการรายได้ปี 2553 ไว้เป็นเงิน 835.00 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้
เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกร้อยละ 22.00 จากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นร้อยละ 17.00
และจากเงินให้แก่การลงทุนในตราสารการเงินร้อยละ 61.00 ส่วนรายจ่ายในปี 2553 ได้ประมาณไว้
445.00 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้เป็นรายจ่ายค่าดอกเบี้ยร้อยละ 87.00 และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ร้อยละ 13.00 ส่วนก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2553 ประมาณไว้ 390 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.00 ของรายได้
และในทางปฏิบัตินั้น ที่มาของก�ำไรสุทธิ 390.00 ล้านบาทนั้น ก็ต้องมาจากเงินให้กู้แก่สมาชิกร้อยละ
22.00 จากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นร้อยละ 17.00 และจากการลงทุนในตราสารการเงินร้อยละ 61.00
ซึง่ ก็เป็นสัดส่วนของรายได้ทปี่ ระมาณไว้นนั้ เอง และ (ข) อัตราการขยายตัวของรายการในตารางที่ 2
ก็พบว่าเป็นไปตามทีค่ วรแต่รายการทีน่ า่ สังเกตพิจารณาก็เป็นรายการทีก่ ล่าวถึงแล้วในเรือ่ งโครงสร้าง
ของการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นและแก่การลงทุนในตราสารการเงิน
ตัวเลขสถิติในโครงสร้างในเรื่องอัตราการขยายตัวที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดเกินกว่าที่ควร
ล้วนมีนัยทางนโยบาย (Policy implication) ที่คณะกรรมการฯ ต้องประเมินและพิจารณา
ทุกคาบเวลาสามเดือนหรือสีเ่ ดือนครัง้ โดยมีเจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งเป็นผูจ้ ดั ท�ำเสนอ ส�ำหรับประกอบ
การพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ (Strategy) ปรับปรุงการบริหารจัดการ (Management) ยุทธศาสตร์
และประเมินผล (Evaluation) หมุนเวียนต่อเนื่องกันไป
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เหตุผลที่เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ทั้งนั้นของ สอ.มก. ลดลง
607.60 ล้านบาทในคาบเวลา 11 เดือน (ม.ค. 53 – พ.ย. 53) เพราะว่าสหกรณ์อื่นดังกล่าวขอช�ำระ
คืนเงินกู้และดอกเบี้ยก่อนเวลาที่ก�ำหนด เปลี่ยนไปใช้บริการเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ที่ดีกว่า
เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ต่างกัน มีบริการเงินเบิกเกินบัญชี มีสาขาธนาคารนั้นอยู่ไม่ห่างไกล

• สรุป
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างและอัตราขยายตัวของ (1) เรื่องฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานและ (2) เรื่องการให้เงินกู้ พอจะสรุปได้ว่า คณะกรรมการฯ สอ.มก. (1) ไม่ได้
รักษาและขยายตลาด “สหกรณ์อื่น” ไว้ตามที่ควร (2) ก�ำหนดสัดส่วนการให้เงินลงทุนในตราสาร
การเงินไว้มากกว่าทีค่ วร กล่าวคือ โดยหลักการของสหกรณ์นนั้ สหกรณ์ตอ้ งให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและ
แก่สหกรณ์อื่น ซึ่งมวลสมาชิกอยู่ในระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบสหกรณ์ด้วยกันและต้อง                
ช่วยเหลือกันตามหลักการสหกรณ์ รวมแต่ละปีการบัญชีไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60.00 ส่วนเงินลงทุน     
ในตราสารการเงินไม่ควรเกินร้อยละ 40.00 ต่อปี และควรต้องน�ำก�ำไรจากการลงทุนใบตราสาร
การเงินนัน้ ไปเป็นทุนส�ำรองเป็นส่วนใหญ่ กฎหมายสหกรณ์ของบางประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย
หากสหกรณ์ใดไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กล่าวนี้ ก็ให้สหกรณ์นั้นต้องเสียภาษีก�ำไรในปีนั้นๆ
ข้อเสนอแนะ (1) คณะกรรมการฯ ที่แจ้งว่าจะเข้ามาขับเคลื่อน สอ.มก. ขอให้รีบพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน รักษาจุดแข็ง ดังกล่าว ในผลการวิเคราะห์ เพื่อให้ สอ.มก. มีลักษณะ
เป็นสหกรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าการท�ำให้ สอ.มก. มีลักษณะเป็นธนาคารพาณิชย์มากขึ้น (2) รีบพิจารณา
การให้เงินกูห้ รือเงินฝากแก่สหกรณ์ภาคเกษตรทีว่ เิ คราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
และด้านกายภาพของท้องถิ่นนั้นๆ แล้วเห็นว่าเหมาะสมโดยจัดท�ำโครงการร่วมพัฒนาพันธ กิจ                       
(commitment) ของตน โดย สอ.มก. และ มก. ภายใต้ทฤษฎีตา่ งก็ได้ประโยชน์ (Win-win Theory)
กล่าวคือ สอ.มก. ให้สินเชื่อแบบก�ำกับดูแล (Supervised Credit) และ มก. มอบให้อาจารย์และนิสิต
ของภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงไปใช้ชุมชนสหกรณ์ภาคเกษตรนั้นเป็นเหมือนห้องศึกษาและวิจัย
ทางชุมชนเกษตร (Agricultural Community Laboratory) ใช้ผลการศึกษาและวิจยั ส�ำหรับประกอบ
การสอน ส�ำหรับการท�ำวิทยานิพนธ์ ท�ำเอกสารการศึกษาอิสระหรือท�ำเอกสารปัญหาพิเศษของนิสิต
รวมทั้งประกอบการขอต�ำแหน่งทางวิชาการระดับต่างๆ ของอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(3) ให้ สอ.มก. จัดสรรก�ำไรประจ�ำปีเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยทุกปี และให้ มก. จัดสรรเงิน
ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยทุกปี ให้สอดคล้องกับโครงการดังกล่าวใน (2) โดย สอ.มก. และ มก.
ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินโครงการดังกล่าวนั้นภายในปี 2554 นี้ด้วยเพื่อร่วมท�ำการที่
แต่ละฝ่ายได้รับประโยชน์ตามพันธกิจของตน
อาบ นคะจัด
12 มกราคม 2554
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์โครงสร้างและอัตราขยายตัวของฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
สอ.มก. ปี 2553
รายการ
เดือน

สินทรัพย์รวม
หุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสมอื่น
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี (1)
รวมทุนของสหกรณ์
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจ�ำ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สินหมุนเวียน

โครงสร้าง : ล้านบาท
31 ม.ค. 53 %
30 พ.ย. 53
16,718.69
18,541.85
3,476.75 82.96 3,894.52
543.05 12.96
543.05
138.67
3.31
107.66
32.50
0.78
357.50
4,190.99 100.00 4,902.73
(25.48)

337.24
2.75
294.23
8,982.45 73.30 9,714.39
2,885.43 23.54 2,738.43
50.24
0.41
0.00
12,255.36 100.00 12,747.05
(74.52)
โครงสร้าง : ล้านบาท
16,446.35 (100.00) 17,649.78
%การใช้สนิ ทรัพย์เป็นทุนด�ำเนินงาน
98.37
95.19

%
79.44
11.08
2.20
7.29
100.00
(27.78)

อัตราขยายตัว
เพิ่ม (ลด)
ล้านบาท %
1,823.16 10.90
417.77 12.02
0.00
0.00
(31.01) (22.36)
325.00 10.00 เท่า
711.74 16.98

2.31 (43.01) (12.75)
76.21 731.94
8.15
21.48 (147.00) (5.09)
0.00
0.00
0.00
100 491.69
4.01
(72.22)
(100) 1,203.43
7.32
(3.18) (3.23)

(1) หมายเหตุ : ก�ำไรสุทธิ ปี 2553 ประมาณไว้ 390 ล้านบาท เฉลีย่ เดือนละ 32.50 ล้านบาท (ดูรายงานกิจการประจ�ำปี 2552)
ที่มา : (1) ตัวเลขดิบจากข่าว สอ.มก. เดือนเมษายน 2553 และเดือนธันวาคม 2553
(2) ตัวเลขค�ำนวณและรูปแบบตาราง โดย อาบ นคะจัด

ตารางที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้างและอัตราขยายตัวของเงินให้กู้และเงินลงทุนของ สอ.มก.                
เดือนมกราคม 2553 และเดือนพฤศจิกายน 2553
รายการ
เดือน
31 ม.ค. 53
สินทรัพย์ (ล้านบาท)
16,718.69
เงินให้สมาชิกกู้ (ล้านบาท)
3,030.32
เงินให้สหกรณ์อนื่ กู้ (ล้านบาท)
2,463.21
เงินลงทุนในตราสารการเงิน (ล้านบาท) 10,096.63
รวมการใช้สนิ ทรัพย์ (ล้านบาท)
15,590.16
%ของสินทรัพย์ทใี่ ช้
  93.25

โครงสร้าง
%
19.44
15.80
64.76
100.00

30 พ.ย. 53
18,581.85
3,169.86
1,855.61
11,646.81
16,672.28
  89.72

%
19.01
11.13
69.86
100.00

ที่มา : (1) ตัวเลขดิบจากข่าว สอ.มก. เดือนเมษายน 2553 และ เดือนพฤศจิกายน 2553
(2) ตัวเลขค�ำนวณ และรูปตารางโดย อาบ นคะจัด

อัตราขยายตัว
% เพิม่ (ลด)
ล้านบาท
%
1,863.16
11.14
139.54
4.6
(607.60)
(24.67)
1,550.18
15.35
1,082.12
6.94
(3.79)
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: ศูนย์กลางทางการเงิน

และสวัสดิการของสมาชิก
โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา (6390)

• เกริ่นกันก่อน
จากสมาชิกไม่กี่คน และสินทรัพย์ไม่กี่บาท เมื่อเริ่มต้น
สอ.มก. ในปี 2502 ถึงวันนี้ (30 พ.ย. 53) สอ.มก. มีสมาชิก
7,728 คน และ สินทรัพย์สูงถึง 18,581.85 ล้านบาท ใหญ่เป็น
อันดับต้นๆ ของประเทศ สามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
ได้อย่างเพียงพอ (สมาชิกไม่ต้องเข้าคิวรอเหมือนสมัยก่อน)
และยังมีเงินเหลือให้สหกรณ์อื่นกู้ รวมถึงน�ำไปลงทุนในตลาด
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนด้วย นอกจากกิจกรรมด้านการเงิน
ดังกล่าวแล้ว สอ.มก. ยังได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีการพัฒนาที่น่าพอใจ แต่เมื่อมาพิจารณา
ถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดค�ำถามว่า สอ.มก.
จะพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคต การตอบปัญหานีต้ อ้ งพิจารณา
2 เรื่อง คือ เป้าหมายที่ต้องการให้ สอ.มก. เป็น และ สอ.มก.
ต้องท�ำอะไรเพิ่มเติมจึงจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้
ซึ่งจะเป็นประเด็นส�ำคัญในบทความนี้

• เป้าหมายและบริการบางประการที่ควรเพิ่มเติม
เป้าหมายที่ผมวาดฝันไว้ส�ำหรับ สอ.มก. ก็คือเป็น
“ศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการของสมาชิก” คือมี
บริ ก ารทางการเงิ น ทุ ก เรื่ อ งที่ จ� ำ เป็ น และจั ด สวั ส ดิ ก าร
แบบครบวงจรชีวิต (ตั้งแต่เกิดจนตาย) ให้แก่สมาชิก และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สอ.มก. จะควรด�ำเนินการ
เพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้
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1. ด้านเงินฝาก ปัจจุบัน สอ.มก. ให้บริการรับฝากเงิน 3 แบบ คือ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์
พิเศษ และเงินฝากประจ�ำ ซึ่งไม่ได้ค�ำนึงถึงเป้าหมายของการฝากเงิน ท�ำให้สมาชิกที่มีเป้าหมาย
หรือแผนการออมที่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับอนาคต เช่นเพื่อการศึกษา เพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณ หรือ
เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จ�ำเป็นต่อชีวิต ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการออมเงินระยะยาว
เพื่อเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น สอ.มก. ควรพัฒนาเงินฝากประเภทใหม่ คือ เงินฝากระยะยาวเพื่อ
เป้าหมายเฉพาะ โดยผูกโยงเงินฝากเข้ากับระบบประกันเพือ่ ให้ผฝู้ ากเงินสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ได้แน่นอนแม้ว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นก็ตาม
2. ด้านของเงินกู้ ปัจจุบนั สอ.มก. ให้บริการเงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 แบบใหญ่ๆ คือ ฉุกเฉิน สามัญ
และพิเศษ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการบรรเทาปัญหาการเงินและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่าการให้เงินกู้ดังกล่าวยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ
วัตถุประสงค์การกู้ยืมมากนัก จึงควรน�ำเรื่องนี้มาพิจารณา โดยเฉพาะการกู้ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษา การยังชีพของผู้สูงอายุ รวมถึงการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ดังนี้
1) การให้กู้เพื่อการศึกษา การศึกษาในที่นี้หมายรวมทั้งในกรณีการศึกษาของตัวสมาชิก
และบุตร การศึกษาถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นที่มาของ
รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ สอ.มก. ควรสนับสนุนในเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง โดยพัฒนา “เงินกูเ้ พือ่ การศึกษา”
ขึ้นเป็นการเฉพาะ และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการใช้เงินในเรื่องนี้ การจ่ายเงินกู้จึงควร
แบ่งเป็นงวดๆ ตามการจ่ายค่าเทอมหรือค่าลงทะเบียน มีระยะเวลาปลอดการช�ำระคืนเงินต้น (ยกเว้น
การส่งคืนต้นเงิน) ในระหว่างที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาแต่ไม่เกินระยะเวลาที่ก�ำหนด เมื่อหมด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ต้องผ่อนช�ำระต้นคืนเงินต้นตามเงื่อนไขทันที ส่วนดอกเบี้ยต้องผ่อนช�ำระ
ทุกเดือนนับตั้งแต่กู้เงิน (ไม่มีระยะเวลาปลอดการช� ำระดอกเบี้ย) ส�ำหรับการค�้ำประกันเงินกู้
ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเงินกู้สามัญ หรือ พิเศษแล้วแต่กรณี
2) การให้กแู้ ก่สมาชิกเกษียณแบบรับเงินกูร้ ายเดือน (เงินกูเ้ พือ่ การด�ำรงชีพหลังเกษียณ)
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าการให้กทู้ เี่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ยังเน้นไปทีส่ มาชิกทีย่ งั ไม่เกษียณ ท�ำให้สมาชิกทีเ่ กษียณ
ไปแล้วส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้บริการเงินกู้ได้ทั้งๆ ที่บางรายไม่มีเงินได้เลย แต่ยังมีรายจ่าย
อย่างสม�่ำเสมอ สอ.มก. จึงควรให้เงินกู้เพื่อการด�ำรงชีพหลังเกษียณแก่สมาชิกเหล่านี้ ทั้งนี้ลักษณะ
สินเชื่อที่ให้ควรเป็นแบบที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้อย่างสม�่ำเสมอเป็นรายเดือน ไม่มีภาระในการช�ำระคืน
เงินต้นและดอกเบีย้ ในขณะที่ สอ.มก. มีความปลอดภัยในการให้กู้ และได้รบั รายได้ตามทีค่ วรจะเป็น
ซึง่ แนวทางทีเ่ ป็นไปได้คอื การกูแ้ บบรับเงินเป็นรายเดือนโดยมีหนุ้ ค�ำ้ ประกัน ทัง้ นีอ้ าจก�ำหนดวงเงินกู้
ไว้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุน้ ทีม่ อี ยู่ ส�ำหรับการช�ำระคืนดอกเบีย้ ให้ชำ� ระเป็นรายปี โดยหักจากเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน ส่วนเงินต้นไม่ต้องช�ำระคืนจนกว่าจะหมดสภาพการเป็นสมาชิก โดยช�ำระคืน
ด้วยหุ้นที่มีอยู่ ดังนั้น ในระหว่างการกู้ ผู้กู้จะไม่มีภาระในการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเลย
3) เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับสมาชิกรุ่นใหม่ สมาชิกรุ่นใหม่ในที่นี้หมายถึงสมาชิก
ทีม่ อี ายุนอ้ ยและเงินได้รายเดือนในปัจจุบนั ต�ำ่ อย่างไรก็ตาม มองในอีกด้านหนึง่ คนกลุม่ นีจ้ ะเป็นสมาชิก
อยู่กับ สอ.มก. ได้อีกนาน และจะมีเงินได้รายเดือนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการท�ำงาน
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ที่เพิ่มขึ้น แต่ด้วยรายได้ในปัจจุบันหากสมาชิกกลุ่มนี้ต้องการกู้เงิน จะได้วงเงินกู้ยืมน้อยมากจนอาจ
จะไม่สามารถจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมได้ ดังนั้น สอ.มก. ควรพัฒนาเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยที่มี
ระบบการผ่อนในระยะเริม่ ต้นต�ำ่ ๆ แล้วค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ตามเงินได้รายเดือนทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ทงั้ นีก้ ารด�ำเนินการ
ดังกล่าวต้องไม่ท�ำให้ สอ.มก. และสมาชิกอื่นเสียประโยชน์ (ต้องยุติธรรมกับทุกฝ่าย)
4) เงินกู้เพื่อประกอบธุรกิจ การให้กู้ของ สอ.มก. ในปัจจุบัน เน้นที่การสร้าง
ความ “มั่นคง” ให้กับชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้กู้เพื่อการบริโภค การให้กู้เพื่อการประกอบธุรกิจ
ซึง่ จะเปิดโอกาสให้กบั สมาชิกสร้างความ “มัง่ มี” นัน้ ยังด�ำเนินการน้อยมาก ในระยะทีผ่ า่ นมา สอ.มก.
ได้เปิดบริการเงินกูเ้ พือ่ การลงทุนแล้ว แต่สมาชิกยังไม่ใช้บริการอย่างทีค่ าดหวังไว้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก
มีเงื่อนไขบางประการไม่เอื้อให้ใช้บริการ จึงควรอย่างยิ่งที่ สอ.มก. จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
เงื่อนไขการให้กู้ใหม่ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้จริง นอกจากนั้นอยากให้ข้อสังเกตว่า
นอกจากการให้กู้เพื่อการลงทุนแล้ว การให้กู้เพื่อประกอบธุรกิจควรพิจารณาถึงการให้กู้เพื่อใช้เป็น
เงินหมุนเวียนของกิจการด้วย ซึ่งเงินกู้นี้มีลักษณะคล้ายวงเงินส�ำรองหรือวงเงินเบิกเกินบัญชี
จากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สมาชิกต้องท�ำสัญญาขอวงเงินเบิกเกินบัญชีไว้กับ สอ.มก. โดยวาง
หลักทรัพย์เป็นประกันตามที่ สอ.มก. ก�ำหนด จากนั้นก็สามารถเบิกเงินเกินกว่าที่ตนเองมีอยู่ได้ (กู้)
แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ท�ำไว้กับ สอ.มก.
นอกจากการให้กู้แล้วการดูแลผู้กู้ก็ถือเป็นเรื่องส�ำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะกรณีที่สมาชิก
ไม่สามารถช�ำระคืนหนี้แก่ สอ.มก. ได้ ด้วยเหตุสุดวิสัยบางประการ ท�ำให้อาจต้องสูญเสียทรัพย์สิน
ส�ำคัญทีค่ ำ�้ ประกันไว้กบั สอ.มก. เพือ่ ช่วยเหลือให้สมาชิกดังกล่าวสามารถรักษาทรัพย์สนิ ไว้ได้ สอ.มก.
อาจตัง้ กองทุนบริหารสินทรัพย์เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิก ขึน้ โดยให้ทำ� หน้าทีร่ บั ซือ้ ทรัพย์สนิ ทีค่ ำ�้ ประกันไว้
แล้วขายคืนแก่สมาชิกตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
3. บริการทางการเงินอื่นๆ นอกเหนือจากการรับฝากและให้กู้แล้ว ปัจจุบัน สอ.มก. ได้จัด
บริการขายกองทุน LTF และ RMF ให้แก่สมาชิกด้วย อย่างไรก็ตามยังมีบริการทางการเงินอีกหลายแบบ
ที่ สอ.มก. อาจด�ำเนินการได้ ที่น่าสนใจได้แก่ การร่วมลงทุนกับสมาชิก (ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถ
จะกู้เพิ่มเติมอีกเนื่องจากติดขัดเงื่อนไขบางประการ แต่โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี
หากได้รับการสนับสนุนทางการเงินอีกเล็กน้อยจะท�ำให้มีรายได้เกิดขึ้นได้) ให้ค�ำปรึกษาและบริการ
บริหารเงินเหลือของสมาชิก บริการประกันภัยและประกันชีวติ บริการรับช�ำระเงินค่าสาธารณูปโภค
และค่าสินค้าต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้บางกิจกรรม สอ.มก. อาจไม่ต้องด�ำเนินการเอง แต่ให้องค์กรอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูด้ ำ� เนินการ โดยสหกรณ์เป็นผูป้ ระสานงาน ควบคุมคุณภาพ และ ราคาหรือค่าบริการ
เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด
4. ด้านสวัสดิการ นอกจากปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นตัวเงินให้ดีขึ้นแล้ว สอ.มก. ควรให้
ความส�ำคัญกับสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินให้มากขึ้นด้วย เช่นการให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน สุขภาพ
และสันทนาการต่างๆ ตลอดจนจัดหาสถานทีท่ สี่ มาชิกสามารถมาท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ให้มากขึน้
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นอกจากนัน้ แล้วยังควรพิจารณาอย่างจริงจังถึงระบบบ�ำนาญทีเ่ หมาะสมให้กบั มวลสมาชิก อีกเรือ่ งหนึง่
ที่ควรได้รับการพิจารณาคือการจัด “ตั้งกองทุนสงเคราะห์สมาชิกยากไร้” เพื่อช่วยเหลือแก่สมาชิก
ที่มีปัญหาชีวิตรุนแรง
นอกจากนัน้ ยังมีขอ้ สังเกตว่าการจัดสวัสดิการ ในปัจจุบนั ยังขาดความเชือ่ มต่อกับธุรกิจอืน่ ๆ
ท�ำให้ไม่สามารถใช้สวัสดิการเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะดึงให้สมาชิกมาท�ำธุรกิจกับ สอ.มก.
จึงควรอย่างยิ่งที่จะจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับปริมาณธุรกิจที่สมาชิกท�ำกับ สอ.มก.
นอกเหนือจากบริการต่างๆ ทีก่ ล่าวถึงแล้ว การจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินได้อย่างแท้จริงนัน้
สมาชิกต้องเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก จึงควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพัฒนา หรือปรับปรุง
ระบบบริการที่ส�ำคัญ 3 เรื่อง คือ (1) ตั้งส�ำนักงานสาขาในวิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (2) ปรับปรุงระบบการให้บริการของ สอ.มก. ผ่านส�ำนักงานสาขา
ของธนาคาร ในจังหวัดต่างๆ ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และ (3) ปรับปรุงระบบ IT
ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับการขยายงานของ สอ.มก. ในอนาคต

• ส่งท้ายก่อนจาก
เพือ่ พัฒนาสูก่ ารเป็น ศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการของสมาชิก ทีแ่ ท้จริง สอ.มก.
ต้องปรับปรุงตัวบริการและระบบการบริการของตนที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมๆ ไปกับการพัฒนา
บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและสังคมในปัจจุบันและในอนาคต ...
ผมมั่นใจว่า สอ.มก. จะกลายเป็น ศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการของสมาชิกที่แท้จริงใน
อนาคตอันใกล้นี้ ... สวัสดีครับ

สนับสนุนโดย

คุณนัฏฐวุฒิ  วิเศษสินธุ์  
หน่วยน�ำทอง 374

บริษัท เอ ไอ เอ จ�ำกัด
โทร. 081-342-1801
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การส่งเสริมการออม

ด้ ว ยวิ ธี ก ารสหกรณ์
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ด้วย
วัตถุประสงค์หลักด้านเศรษฐกิจ 2 ประการ คือ (1) การส่งเสริม
การออมในหมูส่ มาชิก (2) การให้สมาชิกกูเ้ งินตามความจ�ำเป็น
และวัตถุประสงค์ดา้ นสังคม คือ การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ชุมชน และสังคม ตามความเหมาะสม
การส่งเสริมการออมแก่สมาชิกด้วยวิธีการสหกรณ์
มี 2 วิธี ดังนี้

1. การส่งเสริมการออมด้วยการให้สมาชิกถือหุ้น
ในสหกรณ์
การส่งเสริมการออมด้วยการให้สมาชิกถือหุน้ ไว้ใน
สหกรณ์นั้น สหกรณ์มีจุดมุ่งหมายต้องการให้สมาชิกสามารถ
สะสมเงินออมระยะยาวด้วยตนเอง เพื่อไว้ใช้ในช่วงบั้นปลาย
ของชีวิต และในขณะเดียวกันเป็นการสร้างวินัยการออมด้วย
การให้สมาชิกสะสมเงินออมจากเงินได้รายเดือนที่เป็นสัดส่วน
ของรายได้เป็นประจ�ำ สม�ำ่ เสมอ ในจ�ำนวนทีไ่ ม่กระทบรายจ่าย
ปกติมากนัก อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการออมด้วยวิธกี ารให้
สมาชิกถือหุ้นนี้ สหกรณ์ได้ก�ำหนดเงื่อนไขไว้ว่าระหว่างที่
เป็นสมาชิกอยู่ ไม่สามารถถอนเงินค่าหุ้นที่สะสมไว้ออกไปได้
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการออม
ดังกล่าวแล้ว
แนวคิดการส่งเสริมการออมด้วยการให้สมาชิกถือ
หุ้นนี้ นอกจากเป็นการช่วยสมาชิกออมเงินด้วยการเก็บเงิน
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ส่วนหนึ่งของรายได้ประจ�ำ (ประมาณร้อยละ 2–5) ไว้ ก่อนที่จะน�ำไปใช้จ่าย ในระยะยาว
(6-7 ปีขึ้นไป) จนสมาชิกเคยชินกับการออมลักษณะนี้แล้ว บางสหกรณ์ยังเปิดโอกาสให้สมาชิก
ที่มีเงินก้อนเหลือเก็บ สามารถถือหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวได้อีกทางหนึ่ง การออมเงินด้วยการถือหุ้น
นอกจากสมาชิกท�ำหน้าทีด่ แู ลช่วยเหลือตนเองให้มเี งินออมสะสมไว้จำ� นวนมากพอเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคต
และสร้างวินัยการออมให้ตนเอง ดังได้กล่าวแล้ว เงินออมของสมาชิกทุกคนเมื่อน�ำมารวมกันจะเป็น
ส่วนหนึ่งของทุนด�ำเนินงานของสหกรณ์ซึ่งสามารถน�ำไปให้สมาชิกที่ต้องการกู้เงินน�ำไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องที่จ�ำเป็นในลักษณะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกด้วย ดังนั้น การออมด้วยการ                    
ถือหุน้ ในสหกรณ์ สมาชิกจึงมิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ มุง่ แสวงหาผลตอบแทนจากการออมเงินเป็นหลัก
เพราะผลตอบแทนส่วนหนึ่งนั้น ได้มาจากดอกเบี้ยจ่ายที่ผู้กู้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์เช่นเดียวกัน                
เป็นผูจ้ า่ ยให้ ในอดีตหลักการสหกรณ์จงึ ก�ำหนดไว้วา่ ผลตอบแทนของทุนเรือนหุน้ ในสหกรณ์ควรจ่าย
ในอัตราจ�ำกัด หากมีการจ่าย อย่างไรก็ตามแม้วา่ หลักการสหกรณ์ในปัจจุบนั ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน
ดังเช่นในอดีต แต่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกสหกรณ์ ยังถือเป็นอุดมการณ์สหกรณ์
ที่มวลสมาชิกจ�ำเป็นต้องยึดมั่นไว้
ปัจจุบัน จุดมุ่งหมายการถือหุ้นของสมาชิกในสหกรณ์บางแห่งเบี่ยงเบนไปมาก จากการ
มุง่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน จนกลายเป็นการลงทุนในสหกรณ์เพือ่ หวังผลตอบแทนสูงสุด ดังจะเห็นได้
จากกรณีการต่อรองอัตราเงินปันผลซึง่ เป็นผลตอบแทนจากการถือหุน้ ในทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ของสหกรณ์บางแห่ง การส่งเสริมการออมในสหกรณ์เหล่านั้นจึงต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวัง
เนือ่ งจากเมือ่ สหกรณ์ใดจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง ความต้องการเพิม่ หุน้ ของสมาชิกก็จะยิง่ สูงขึน้ ไปอีก
จนอาจเป็นภาระของสหกรณ์ในอนาคต ที่จะต้องหารายได้เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้เพียงพอ ทั้งนี้
เป็นเพราะสมาชิกบางส่วนมองว่าการถือหุ้นในสหกรณ์เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูง
แต่ความเสีย่ งต�ำ่ ซึง่ แท้จริงแล้วอัตราเงินปันผลทีส่ งู ขึน้ ในแต่ละปี นอกจากเป็นการย้ายเงินจากกระเป๋า
ผูก้ ู้ไปเข้ากระเป๋าผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นผลมาจากข้อได้เปรียบของสหกรณ์ 2 ประการ คือ (1) ธุรกรรม
ของสหกรณ์บางประเภท และก�ำไรสุทธิของสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษี ในฐานะที่เป็นองค์กร
ไม่แสวงก�ำไร เช่น ได้รับการยกเว้น ร้อยละ 15 ของจ�ำนวนเงินรายได้จากการฝากและลงทุนใน
หลักทรัพย์ และร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี และ (2) เงินส�ำรองของสหกรณ์ที่สะสมมาจาก
การจัดสรรก�ำไรสุทธิ (ตามกฎหมายไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10) ซึ่งสะสมมาจากบรรพบุรุษสหกรณ์ที่
ยอมเสียสละเงินที่ควรได้รับตั้งแต่ตั้งสหกรณ์มาจนถึงปัจจุบัน เงินส�ำรองทั้งหมดนี้สหกรณ์ใช้เป็น
ทุนด�ำเนินงานที่ไม่มีต้นทุน น�ำไปหาประโยชน์เข้าสหกรณ์เพื่อจัดสรรตามกฎหมาย (สมาชิกปัจจุบัน
จึงไม่ควรน�ำผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากเงินก้อนนี้กลับสู่ตนเองทั้งหมด) และหากมีค�ำถามว่า
อัตราเงินปันผลควรสูงต�่ำเพียงใดจึงเหมาะสมและไม่ขัดแย้งกับแนวคิดทางสหกรณ์ ค�ำตอบอาจมี
2 แนวทางดังนี้ (1) ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี บวก ร้อยละ 2-3 หรือ (2) ใช้อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ�ำ 1 ปี บวกอัตราเงินเฟ้อ เหตุผลก็เพื่อชดเชยให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนในระดับที่
สมเหตุสมผล จากการทีส่ มาชิกไม่สามารถถอนเงินค่าหุน้ ออกไปใช้ประโยชน์ในระหว่างทีย่ งั เป็นสมาชิก
อยู่ได้
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ทุนเรือนหุ้นที่เกิดจากการถือหุ้นของสมาชิกมีคุณประโยชน์ต่อสหกรณ์มาก เพราะเป็น
ทุนด�ำเนินงานระยะยาวสร้างความมั่นคงให้สหกรณ์ แต่เงินก้อนนี้ก็สร้างภาระให้แก่สหกรณ์หากมี
จ�ำนวนมากและต้องแบกรับภาระจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเกินกว่าที่ควร อย่างไรก็ตาม
การส่งเสริมออมด้วยวิธีนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญที่มีคุณประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกและสหกรณ์
จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละสหกรณ์ที่จะต้องให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก แต่ต้องมีการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม

2. การส่งเสริมการออมด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก
การรับฝากเงินจากสมาชิกเป็นการส่งเสริมการออมที่สหกรณ์จัดบริการสมาชิกด้วย
ความสมัครใจของสมาชิกเอง ซึ่งแตกต่างจากการส่งเสริมให้สมาชิกถือหุ้นที่ใช้รูปแบบการบังคับ
และสมัครใจผสมกัน การรับฝากเงินของสหกรณ์ท�ำในลักษณะเดียวกันกับที่ธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินต่างๆ ให้บริการอยู่ ทั้งในรูปเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจ�ำ และตั๋วสัญญาใช้เงิน การส่งเสริมการออมวิธีนี้เป็นการออมที่สมาชิกมีอิสระในการ
เลือกรูปแบบการออมที่เหมาะสมกับรายได้ รายจ่าย และความจ�ำเป็นด้านการเงินของแต่ละคน
การออมด้วยวิธนี ี้ สมาชิกจึงต้องจัดเตรียมแผนการเงินทีเ่ หมาะสมกับตนเองและครอบครัว
โดยพิจารณาทั้งสภาพคล่อง และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยทั่วไปการออมด้วยวิธีฝากเงิน
มีหลักการอยู่ว่าสมาชิกควรมีเงินออมเพื่อรักษาสภาพคล่องของครอบครัวไว้ทุกขณะไม่ต�่ำกว่า
5-6 เท่า ของรายจ่ายประจ�ำเดือน ถึงแม้ว่าสมาชิกรายใดสามารถกู้เงินประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จากสหกรณ์ได้ก็ตาม แต่สมาชิกก็ต้องจัดการการเงินส่วนตัวให้มีเงินฝากตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ได้
เร็วที่สุด
การส่งเสริมการออมของสมาชิกด้วยวิธีการสหกรณ์ทั้งแบบบังคับให้ออมเพื่อสร้างวินัย
ทางการเงินในรูปการถือหุน้ และการออมโดยสมัครใจในรูปการฝากเงิน สามารถสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่สมาชิกและสหกรณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ด้งนั้นหากสมาชิก
และสหกรณ์ได้เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการส่งเสริมการออมที่ร่วมกันก�ำหนดขึ้นตั้งแต่การจัดตั้ง
สหกรณ์แล้ว ก็เชื่อได้ว่าเป้าหมายหลักของสหกรณ์ในการท�ำให้คุณภาพชีวิตสมาชิกดีขึ้น จะสามารถ
บรรลุผลได้ในเร็ววัน
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เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษ
วิธีคิดสร้างความส�ำเร็จในอนาคต
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ ไกร1
ธรณีหนีน้ เี้ ป็นพยาน..... บทความนีจ้ ะกล่าวถึงค�ำว่า หนี้
“หนี”้ คือการผูกพันธะในทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่าย
ฝ่ายหนึง่ เรียกว่าเจ้าหนี้ อีกฝ่ายหนึง่ เรียกว่าลูกหนี้ ซึง่ เจ้าหนี้
ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ได้ ส�ำหรับคนทั่วไป
เมื่อกล่าวถึงหนี้ หรือพูดว่ามีหนี้สิน เป็นหนี้เป็นสิน เราก็จะ
เข้าใจตรงกันว่าหมายถึงหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน ส�ำหรับ
คนบางคนเมือ่ มีหนีม้ แี ต่โทษ แต่สำ� หรับบางคนกลับมีประโยชน์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทในการใช้ประโยชน์ของเงินที่ได้จาก
การก่อหนี้ ซึ่งอาจจ�ำแนกกลุ่มลูกหนี้ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

1. “หนีเ้ กิดประโยชน์” ลูกหนีก้ ลุม่ นีค้ อื กลุม่ ทีใ่ ช้ประโยชน์

จากเงินที่ได้จากการก่อหนี้ในที่เกิดคุณประโยชน์ ท�ำให้ได้บ้าน
ได้ที่ดิน ได้ทุนท�ำกิน อาจกล่าวง่ายๆว่าเป็น “หนี้เกิดสุข”
ถึงแม้จะเหนื่อยยากล�ำบากกายแต่มีความภูมิใจและใจเป็นสุข
การท�ำให้ได้ทุนท�ำกินมีความหมายรวมถึงการสร้างเครื่อง
ท�ำมาหากิน เช่น รถเข็นขายของ แผงลอยค้าขาย และยังรวม
ถึงการสะสมความรู้ (การศึกษา) เพื่อใช้ในการท�ำมาหากิน
โดยสัมมาชีพอีกด้วย ลูกหนี้กลุ่มนี้บางคนก่อหนี้ท�ำให้เกิด
“การออม” เช่น การผ่อนบ้าน ผ่อนที่ดิน สร้างฝันสานฝัน
ให้ครอบครัว กลุ่มนี้มักเป็นคนที่มุมานะ อดทน ขยันขันแข็ง
สร้างเนื้อสร้างตัว ในที่สุดก็มักประสบความส�ำเร็จ อาจกล่าว
ได้ว่าการก่อหนี้แบบนี้เป็น “หนี้สร้างทรัพย์” ท�ำให้สินทรัพย์
เพิม่ พูน เป็นหนีท้ เี่ กิดการออม ข้อควรระวังในการสร้างการออม
โดยการก่อหนี้นี้ควรใช้ในกรณีที่ต้องการสร้างทรัพย์สินที่
1

อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ค่อนข้างมีราคาสูงและมีความจ�ำเป็นในการสร้างอนาคต เช่น การซือ้ บ้าน ซือ้ ทีด่ นิ เพราะหากรอเวลา
ในการเก็บเงินให้เพียงพอในการซือ้ ด้วยเงินสด ราคาทรัพย์สนิ เหล่านีก้ จ็ ะขึน้ ไปแพงเกินกว่าทีจ่ ะซือ้ ได้
แต่ไม่ควรจะใช้วธิ นี กี้ บั การซือ้ ทรัพย์สนิ ทีร่ าคาไม่สงู มากนักหรือเป็นสินค้าฟุม่ เฟือย เช่น โทรศัพท์มอื ถือ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มิฉะนัน้ จะกลายเป็นคนที่ “ผ่อนทุกอย่างทีข่ วางหน้า” ท�ำให้ซอื้ สินค้าเหล่านัน้
แพงกว่าการซื้อด้วยเงินสด ถ้ามีรายการผ่อนหลายรายการจะท�ำให้ไม่สามารถควบคุมรายจ่าย
รายเดือนได้ และจะกลายเป็นการสุรุ่ยสุร่าย กระตุ้นการใช้จ่ายเกินพอดี
2. “หนีเ้ กิดโทษ” ลูกหนีก้ ลุม่ นีค้ อื กลุม่ ทีก่ อ่ หนีแ้ ล้วไม่เกิดประโยชน์ เกิดโทษ และสร้างความ
ทุกข์ การก่อหนี้กลุ่มนี้สามารถอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ได้สองจ�ำพวก
1) หนี้เกิดทุกข์ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นการก่อหนี้ที่ไม่ได้สร้างทรัพย์สินที่สร้างเนื้อสร้างตัว
หรือสร้างอนาคตที่มั่นคงใดๆ แต่มักจะก่อหนี้เพราะเหตุจากความประพฤติในการ
ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หรือจับจ่ายแบบฟุ่ยเฟือย ไม่คิดอดออม และยิ่งถ้าเป็นการก่อหนี้
เพราะต้นเหตุจากอบายมุขหรือติดการพนัน ก็จะยิ่งน�ำพาหายนะมาสู่ครอบครัว
2) หนี้สร้างหนี้ กลุ่มนี้เป็นอาจกล่าวอย่างง่ายๆ ว่า เป็นจ�ำพวกกู้หนี้โปะหนี้ ในที่สุด
ก็เหลือแต่หนี้กับหนี้ กล่าวคือเป็นการก่อหนี้หลายทาง เมื่อมีภาระต้องส่งช�ำระหนี้
ส่งเงินต้น ส่งดอกเบีย้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บางคนไปเป็นหนีน้ อกระบบ ก็จะยิง่ มีภาระ
ดอกเบีย้ สูง หลายคนจึงหาวิธกี หู้ นีร้ ายใหม่ไปส่งต้นส่งดอกเบีย้ รายเก่า ซึง่ คนเหล่านัน้
เชื่อว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่แท้ที่จริงก�ำลังสร้างระดับปัญหาที่เพิ่มขึ้น
เพราะว่ายิง่ ก่อหนีใ้ หม่เพิม่ ขึน้ ก็เท่ากับเพิม่ ภาระดอกเบีย้ ทีม่ ากขึน้ ของเงินกูแ้ ต่ละราย
เปรียบเสมือนราดน�้ำมันเข้าไปในกองไฟ
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เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�ำ จึงขอสรุปเป็นวลีสั้นๆ เพื่อฝากไว้ให้คิด ดังนี้
หนี้เกิดประโยชน์
		 • หนี้เกิดสุข ได้บ้าน ได้ที่ ได้ทุนท�ำกิน
		 • หนี้สร้างทรัพย์ สินทรัพย์เพิ่มพูน หนี้ที่เกิดการออม
หนี้เกิดโทษ
		 • หนี้เกิดทุกข์ หนี้เกิดสุรุ่ยสุร่าย อบายมุข หรือการพนัน
		 • หนี้สร้างหนี้ กู้หนี้โปะหนี้ เหลือแต่หนี้กับหนี้
คิดให้ดี อยากให้หนี้เกิดประโยชน์ หรือก่อแต่หนี้ที่เกิดโทษ
การก่อหนี้จึงต้องตระหนักและไตร่ตรองให้รอบคอบว่าก�ำลังก่อหนี้แล้วมีประโยชน์หรือไม่
เพราะเมื่อมีหนี้แล้ว ลูกหนี้ก็มีภาระต้องช�ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ทั้งส่วนที่เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย
ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ถ้าก่อหนี้ที่เกิดโทษก็จะท� ำให้เกิดความทุกข์ ยิ่งถ้า
บางคนกูห้ นีโ้ ปะหนีก้ จ็ ะยิง่ อึดอัดหาแต่เงินใช้หนี้ รายได้ทหี่ าได้อาจจะไม่พอแม้กระทัง่ การส่งดอกเบีย้
โดยเฉพาะยิง่ อย่าไปแตะหนีน้ อกระบบ เพราะหากเป็นหนีน้ อกระบบก็จะยิง่ มีภาระดอกเบีย้ ทีส่ งู มาก
และมักจะเป็นดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด เจ้าหนี้นอกระบบบางรายคิดอัตรา
ร้อยละยี่สิบต่อเดือน เหมือนปลาติดตาข่ายยิ่งดิ้นยิ่งรัดแน่น ดังนั้นหากมีความจ�ำเป็นและไตร่ตรอง
แล้วอย่างรอบคอบหากคิดจะก่อหนี้และหากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ขอให้คิดถึงสหกรณ์เป็น
ล�ำดับแรกเพราะมีสว่ นร่วมเป็นเจ้าของ เพราะเงินให้กขู้ องสหกรณ์มแี นวคิดของการบริการสวัสดิการ
เพื่อสมาชิก อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ที่คิดกับสมาชิกเป็นอัตราที่เหมาะสมและมีเงินเฉลี่ยคืน
ซึ่งท�ำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมีอัตราลดลง และต้องไม่ลืมที่จะไตร่ตรองเพื่อน�ำเงินที่ได้จากการกู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างสุขและสร้างทรัพย์ เพื่ออนาคตที่มั่นคงของตนเองและครอบครัว
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ที่สมาชิกอยากเห็น
สิรวิ ฒ
ั นา จิตตรีพล (7666)*

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอ.มก.)                 
ที่สมาชิกอยากเห็น เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีความมั่นคง
อย่างยัง่ ยืน เป็นทีพ่ งึ่ ของสมาชิกตลอดไป การบริหารงานมีความก้าวหน้า
มีระบบการจัดการที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มีความพอเพียง                  
ไม่เป็นเหยือ่ ทางธุรกิจ เป็นไปในวิถที างของสหกรณ์ อย่างสง่างามและ
เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีให้สหกรณ์อื่นได้เรียนรู้ น�ำไปปฏิบัติตาม                     
ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการท�ำงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มีวตั ถุประสงค์ด�ำเนินการขึน้ มาเพือ่ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในหมู่สมาชิกโดยสมาชิกแต่ละคน ออมรายได้ ฝากไว้กับ
สหกรณ์เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ ในลักษณะการถือหุ้นและการฝากเงิน
นอกจากนัน้ หากสมาชิกประสบความเดือดร้อนเกีย่ วกับการเงิน ก็สามารถ
ช่วยเหลือได้ โดยการให้กยู้ มื ซึง่ อัตราดอกเบีย้ จะต�ำ่ กว่าสถาบันการเงินอืน่
สมาชิกสหกรณ์ทงั้ หมดจะเป็นผูท้ อี่ ยูใ่ นหน่วยงานเดียวกัน และมีเงินเดือน
ประจ�ำด้วย การด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์มีทุนด�ำเนินการมาจากเงินหุ้น
และเงินรับฝากจากสมาชิก ซึง่ มีทงั้ เงินฝากประจ�ำและเงินฝากออมทรัพย์
โดยไม่มเี งินกูย้ มื จากต่างประเทศ เงินทุนเหล่านีจ้ ะน�ำไปให้กยู้ มื แก่สมาชิก
ที่เดือดร้อนหรือจ�ำเป็น ส�ำหรับการส่งช�ำระค่าหุ้นและช�ำระหนี้เงินกู้
สหกรณ์ใช้ระบบการหักเงิน ณ ที่จ่าย ท�ำให้มีเงินทุนหมุนเวียนไหลเข้า
สหกรณ์อย่างสม�่ำเสมอทุกเดือน ด้วยวิธีการดังกล่าวธุรกิจของสหกรณ์
จึงมีความมั่นคงอย่างสูง มีค่าเผื่อหนี้สูญต่อสมาชิกกู้ และค่าหนี้สงสัย
จะสูญต่อลูกหนี้สมาชิกกู้ เพียงร้อยละ 0.021 และ 0.075 ตามล�ำดับ
ซึง่ นับว่าน้อยมากเมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินประเภทอืน่ ๆ สหกรณ์
ออมทรัพย์เป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาคนในการเรียนรูเ้ รือ่ งการฝึกนิสยั
การประหยัดและออม สอนให้สมาชิกมีความสามารถช่วยตนเอง               
สอนให้สมาชิกรูจ้ กั การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน การควบคุมดูแลกันเอง
*ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลที่ 1 หุ้น สอ.มก. 10,000.-บาท
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ในบรรดาสมาชิก จุดแข็งของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด ในการอ� ำนวย
ความสะดวกในการหักเงินเดือน หรือค่าจ้างของสมาชิก ส่งให้สหกรณ์เป็นเงินออม และเงินงวด
ช�ำระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นของสมาชิกและสมาชิกทุกคนมีบทบาททีจ่ ะควบคุมการบริหารงาน
ของสหกรณ์โดยใช้สทิ ธิและปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิก ให้ถกู ต้องและสม�ำ่ เสมอ การร่วมประชุมใหญ่
เป็นทั้งสิทธิและหน้าที่อันส�ำคัญยิ่งของสมาชิกทุกคนควรจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสที่สมาชิกจะแสดงบทบาทรักษาสิทธิและปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของตน
ตลอดจนการติดตามผลการด�ำเนินการ การจัดสรรผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจอย่างยุตธิ รรม ก�ำหนด
นโยบายการด�ำเนินงานรวมทัง้ คัดเลือกกรรมการด�ำเนินการทีม่ คี วามสามารถ และมอบภารกิจในการ
ด�ำเนินการต่อไปในแนวทางอันเป็นประโยชน์ตอ่ มวลสมาชิก เสริมสร้างความเจริญมัน่ คงให้กบั สหกรณ์
โดยสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องร่วมกันอภิปรายปัญหา แสดงความคิดเห็น ออกเสียง และ
ยอมรับมติของที่ประชุม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้สหกรณ์ด�ำเนินงานเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ทุกประการ
ทุกคนใน สอ.มก. ตั้งแต่สมาชิก เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ควรมีการด�ำเนินชีวิตอยู่บนหลักต่างๆ ดังนี้ ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมน�ำทางชีวิต อดทน อดกลั้น
มองโลกในแง่ดี ให้เกียรติ ให้อภัย ให้โอกาส มีความซื่อสัตย์ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ มีหิริโอตตัปปะ
ละอายและเกรงกลัวต่อบาป มีความรับผิดชอบในหน้าที่ การเคารพต่อกฎระเบียบ การเคารพ           
ต่อสิทธิของผูอ้ นื่ ความรักในงาน ความสนใจในการอดออมและลงทุน แรงผลักดันสูค่ วามเป็นหนึง่
การตรงต่อเวลา สร้างวิถีชีวิตสหกรณ์ การสร้างจิตส�ำนึก
สมาชิกสหกรณ์ มีสิทธิถือหุ้น เข้าร่วมประชุมใหญ่ สมัครเป็นกรรมการ เลือกผู้สมัครเป็น
กรรมการ เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ เข้าร่วม
ประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสหกรณ์ สอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์
ร่วมมือกับคณะกรรมการฯพัฒนาสหกรณ์ สมาชิกอยากเห็นสหกรณ์ บริหารจัดการพัฒนาความรู้
สมาชิก วิธีการให้สหกรณ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก และให้
สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในระบบสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมพัฒนา และรักษา
ดูแลกิจการร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมให้สมาชิกมีส่วนร่วม และการให้ข้อมูลในข่าวสาร สอ.มก.
มากขึน้ ปลูกจิตส�ำนึกในอุดมการณ์สหกรณ์ ทีต่ อ้ งอาศัยการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกผูก้ ู้ สมาชิก
ต้องตระหนักถึงความจ�ำเป็นด้านการเงินของตนเองอย่างแท้จริง รู้ถึงการใช้ประโยชน์จากเงินกู้
อย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีวินัยด้านการเงิน สมาชิกต้องตระหนักว่าเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ได้มาจาก
เงินออมของเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาช่วยเหลือกัน และบางส่วนอาจได้มาจากการก่อหนี้จากภายนอก
ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันซึ่งสมาชิกไม่ต้องการให้มี เรียนคณะกรรมการช่วยพิจารณา
ด้วยในการปล่อยกู้ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของสหกรณ์
ส่วนคณะกรรมการด�ำเนินงาน มีหน้าที่ ด�ำเนินการและเป็นผู้แทน มีอ�ำนาจ หน้าที่ ในกิจการ
สหกรณ์อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก มอบหมายให้กรรมการหรือผู้จัดการท�ำการแทน ปฏิบัติให้เป็นไป
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ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ก�ำหนดระเบียบและ ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก และความเจริญ
แก่กิจการของสหกรณ์ เสนอรายงานประจ�ำปี และการจัดสรรก�ำไรสุทธิต่อที่ประชุมใหญ่
สมาชิกอยากเห็น กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาก่อนเพื่อให้
สอ.มก. ได้เจริญก้าวหน้า เป็นสหกรณ์ชั้นน�ำในวงการ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แต่มีเจตนาตั้งใจ
รับอาสามาท�ำงานควรได้มีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กรรมการ เพราะกรรมการ 15 คน
มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้รบั ผิดชอบบริหารจัดการทุนด�ำเนินงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 15,862 ล้านบาท เฉลีย่ 1,257 ล้านบาทต่อกรรมการหนึง่ คน รวมทัง้ วัสดุอปุ กรณ์ทมี่ มี ลู ค่า
ไม่น้อย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาอยู่ด้วยเสมอเพื่อจะได้ใช้มันสมองของกรรมการ
ช่วยชี้แนะแนวทาง และวางแผนพัฒนาต่างๆ ไม่ให้ สอ.มก. ล้าหลัง กรรมการที่เป็นคณะกรรมการ
การเงิน จะต้องทุ่มเทเวลา หาความรู้ มีความละเอียดอ่อน รับผิดชอบสูง มีความรู้จริงในเรื่อง
การลงทุน และยอมเสียสละเข้ามาบริหารสหกรณ์ เพื่อให้มีสินทรัพย์เพิ่มอย่างรวดเร็วและ                 
มีเงินเหลือลงทุน ไม่เกิดความเสียหาย กรรมการทุกคนควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เล่นพรรค
เล่นพวก ไว้วางใจกัน ช่วยเหลือกัน เข้าใจกัน ไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน เป็นคนไม่แล้งน�้ำใจ ไม่ยุ
ให้แตกสามัคคี มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ ไม่มีอัตตาในตัว ไม่เห็นผิดเป็นชอบ แก้ปัญหาด้วย
ความอดทนอดกลั้น มีสติ เพื่อสร้างปัญญา รู้จริง รู้แจ้ง มองโลกในแง่ดี ให้เกียรติ ให้อภัย ให้โอกาส
ปรับทุกข์ ผูกมิตรโดยการหันหน้าเข้าหากันเพื่อปรับความเห็นความเข้าใจอันดีต่อกัน
สมาชิกอยากเห็นคณะกรรมการเงินกู้ ไม่ควรห่วงผลประโยชน์สว่ นตนมากกว่าผลประโยชน์
ของสมาชิก เช่นแก้ไขกฎระเบียบในการกู้เพื่อหวังผลเพียงแค่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารเท่านั้น
แนวทางแก้ไขด้วยการขยายงวดช�ำระหนี้ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิก ก็ดี ตามอุดมการณ์และหลักการของ
สหกรณ์ แต่ไม่ควรเปลีย่ นกฎ ระเบียบด้วยการเพิม่ วงเงินกู้ แก่สมาชิกเพราะจะท�ำให้สมาชิกเดือดร้อน
เพราะถ้าสหกรณ์ปล่อยกู้มากจะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะความสามารถการช�ำระหนี้สมาชิกน้อย
ถอยลง ปกติเห็นภาพ สอ.มก. เป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยถูก ให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคาร
ควรให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนา โดยสมาชิกที่กู้เงินจะต้องใช้เงินกู้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น
เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน ควรน�ำไปใช้เมือ่ มีเหตุจำ� เป็นเร่งด่วนจริงๆ เงินกูส้ ามัญ ควรน�ำไปใช้ในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
และเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ส่วนเงินกู้พิเศษ ควรพิจารณาใช้
เพื่อเสริมสร้างฐานะความมั่นคงหรือสร้างประโยชน์งอกเงยให้กับครอบครัว แต่ที่ผ่านมาสินเชื่อ
ส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคมากกว่าสินเชื่อเพื่อการผลิตคืน ผู้กู้ไม่สามารถสร้างรายได้กลับคืนมาด้วย
จ�ำนวนเงินกู้นั้น คณะกรรมการควรพิจารณาให้สินเชื่ออย่างรัดกุม โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น                   
ที่แท้จริงและความสามารถช�ำระหนี้ของสมาชิกควบคู่กันไป เพื่อป้องกันให้คณะกรรมการจัดหา
เงินทุนจากแหล่งภายนอกมากกว่าเงินทุนสหกรณ์เอง อาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านความสามารถ
ในการช�ำระนี้และสภาพคล่องของสหกรณ์
สมาชิกอยากเห็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ จัดโครงการต่างๆ เหมือน
ทีผ่ า่ นมาเมือ่ ปี 2552 โครงการไหว้พระปฏิบตั ธิ รรม ท�ำให้ได้หลักการนัง่ สมาธิ เดินจงกรม มาปฏิบตั ิ
ให้จิตใจสงบ ควรจัดปีละ 2 ครั้งๆ ละ 2 วันเป็น เสาร์และอาทิตย์ โครงการปลูกป่า-ปลูกธรรมะ
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ขอให้สมาชิกได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย โครงการท�ำบุญไหว้
พระ 9 วัน ภายใน 1 วัน หน้าร้อน ควรไปทางเรือด่วนเจ้าพระยาและรถของ ขส.มก. ขอเสนอแนะ
โครงการพบปราชญ์ชาวบ้านทีใ่ ห้ความรูท้ างด้านการปลูกข้าวของคุณลุงทองเหมาะ การท�ำเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืน การท�ำสวนสมุนไพร การเพาะเห็ด โครงการเชิญวิทยากรมาสอนอาชีพเสริมให้สมาชิก
สมาชิกอยากเห็นคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จัดท�ำข่าว สอ.มก. และ
โครงการต่างๆ เหมือนที่ผ่านมาเมื่อปี 2552 และต้นปี 2553 อ่านข่าว สอ.มก. ได้รับความรู้มาก
อยากให้ทสี่ หกรณ์มแี ฟ้มรวมรวบข่าว สอ.มก. เก็บไว้มเี รือ่ งน่าสนใจมากถึงแม้จะแจกให้สมาชิกแล้ว
ก็ตามเถอะ โครงการสุขภาพกาย-สุขภาพจิต อยากให้เชิญวิทยากรที่สอนการหัวเราะของอวัยวะ
ต่างๆ ของคุณหมอวันลพ การใช้ไม้พลอง ของหมอสาทิส อินทรก�ำแหง โครงการประชุมสัมมนา
สมาชิกอยากให้เลื่อนเวลา 5 ปี เป็น 2 ปี เพราะนานเกินไปส�ำหรับคนใกล้วัยเกษียน โครงการ              
ให้ความรูแ้ ก่สมาชิกดีมากค่ะ แต่นา่ จะเปลีย่ นจากอังคารเป็นวันอืน่ บ้าง ในช่วงปิดภาคเรียนนะคะ
และอยากให้จัดให้ความรู้เรื่อง การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี และทุนส�ำรอง ที่ว่าสหกรณ์
เป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีรายได้อัตรา 30 % ดังนั้นก�ำไรสุทธิที่น่าจัดสรรเป็นเงินปันผล และ
เฉลี่ยคืน จึงไม่ควรเกิน 70 % หากมากกว่า 70 % สหกรณ์ได้ชื่อว่า เป็นนิติบุคคลที่เอาเปรียบสังคม
สมาชิกอยากเห็นคณะกรรมการบริหาร ดูมาตรา 62 เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝาก
หรือลงทุนได้ดังนี้ (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น (2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบัน
การเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ (3) ซึ้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจ (4) ซือ้ หุน้ ของธนาคารทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น (6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท� ำให้เกิด
ความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กจิ การของสหกรณ์โดยได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติก�ำหนด ควรให้
ความสนใจพิเศษใน (7) ยังสามารถก�ำหนดให้สหกรณ์น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนได้อีกนอกเหนือจาก
(1)-(6) จากปี 2552 พบว่ารายได้ สอ.มก. มาจากสี่ส่วนใหญ่ ดังนี้ คือ ดอกเบี้ยจากการกู้ของสมาชิก
23.98 % ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อื่นกู้ 21.40 % ผลตอบแทนจากการลงทุน 53.05 % และอื่นๆ
1.57 % จะเห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ของ สอ.มก. เกิดจากการลงทุน ซึ่งมีความเสี่ยงขอให้                       
คณะกรรมการพิจารณาให้รอบคอบ และควรอบรมให้มีความรู้เท่าทันธุรกิจที่จะลงทุน
ผู้จัดการ มีอ�ำนาจ หน้าที่ จัดการทั่วไป และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กิจการประจ�ำของสหกรณ์เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบ
ตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย เสนอรายงานกิจการประจ�ำ
เดือนต่อคณะกรรมการ เสนอรายงาน หรือรายงานต่อทางราชการตามที่ทางราชการก�ำหนด จัดท�ำ
งบการเงินและรายงานประจ�ำปี เสนอคณะกรรมการพิจารณา ขอให้ผู้จัดการท�ำหน้าที่อย่างเต็มที่
ด้วยความซื่อสัตย์และรักในอาชีพ
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เจ้าหน้าที่ มีอ�ำนาจหน้าที่ ตามที่ก�ำหนดในระเบียบของสหกรณ์ และสัญญาจ้างแรงงาน
ทั้งนี้จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ ตามความจ�ำเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการก�ำหนดไว้ในระเบียบ
อาทิ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายธุรการ ฯลฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ท�ำหน้าที่อย่างเต็มที่              
ด้วยความซื่อสัตย์และรักในอาชีพ
ผู้ตรวจสอบกิจการ มีอ�ำนาจหน้าที่ ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ฯลฯ แจ้งผลการตรวจสอบประจ�ำเดือนต่อคณะกรรมการฯ เสนอ
ผลการตรวจสอบประจ�ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ ขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ท�ำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วย             
ความซื่อสัตย์ เห็นกับประโยชน์ส่วนรวม เมื่อเห็นว่าคณะกรรมการปล่อยเงินกู้มากเกินไป และ
น�ำเงินทุนจากที่อื่นมามากเกินไปท�ำให้เกิดความไม่มั่นคงในสหกรณ์ และทุกเรื่องที่กระทบ                      
ความมั่นคงของ สอ.มก. ขอให้แจ้งที่ประชุมให้สมาชิกทราบ
ทุกฝ่าย ถ้ายึดตามวัตถุประสงค์ดำ� เนินการก่อตัง้ สหกรณ์ขนึ้ มาเพือ่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ในหมู่สมาชิกโดยสมาชิกแต่ละคน ออมรายได้ ฝากไว้กับสหกรณ์เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ ในลักษณะ
การถือหุ้นและการฝากเงิน นอกจากนั้น หากสมาชิกประสบความเดือดร้อนเกี่ยวกับการเงิน
ก็สามารถช่วยเหลือได้ โดยการให้กู้ยืม ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะต�่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น ควรยึดหลัก
พอเพียง รู้จักพอ จะท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ที่สมาชิก                 
อยากเห็น ยั่งยืนอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดไป
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สอ.มก.ที่อยากเห็น : การบริหารเงิน
ควบคู่กับการบริหารคุณภาพ
ยุพนิ ภวพงศ์สภุ ทั ร (6617)*

ในโลกแห่งการแข่งขัน ชีวติ ทีเ่ ร่งรีบ การบีบรัดจากภาวะเศรษฐกิจ
ล้วนส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ต้องแข่งขันกับเวลา (ที่มีอยู่ 24
ชั่วโมง) ดังนั้น สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่ดี จึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้คนยอมใช้เงินซื้อเวลา เพื่อให้มีเวลาไปท�ำอย่างอื่นๆ เช่น
หารายได้เพิ่มที่ได้มากกว่า (ตามความสามารถ) เพื่อการดูแลครอบครัว
เพื่อการบันเทิง และภาคธุรกิจได้ใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสการเพิ่มช่องทาง             
ทางธุรกิจ
ทุกหน่วยงานที่อยู่รอด ณ ปัจจุบัน มีการปรับตัวมาโดยตลอด
(จึงอยูร่ อดได้) ปรับนโยบาย กลยุทธ์ ทัง้ ส�ำรวจ ท�ำวิจยั ตลาด เพิม่ คุณภาพ
สินค้า/การบริการ จัดหาเครือ่ งจักรทดแทนแรงงานคนเพือ่ ปรับลดต้นทุน
รวมถึง ส่วนราชการยังต้องมีการปฏิรูประบบราชการ มีการประกัน
คุณภาพ และมีการประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ ไม่เพียงตัวชี้วัด
ว่าลูกค้า/ผู้มารับบริการพึงพอใจ แต่หวังให้พึงพอใจเหนือความคาดหวัง
ดิฉันเป็นหนึ่งในสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้เห็นการพัฒนาการของสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
(ตลอด 23 ปี ของอายุราชการ) อย่างสัมผัสได้ ครั้งแรกบรรจุเข้าท�ำงาน
ทีว่ ทิ ยาเขตก�ำแพงแสน เป็นสมาชิกและเริม่ ออมทรัพย์เดือนละ 200.- บาท
(ไม่รู้สึกว่าต้องเป็นสมาชิก) เพื่อนร่วมงานชักชวนให้เป็น ไว้กู้เงินได้/
มีสวัสดิการด้วย ความสนใจมีนอ้ ย ต่อมารับทราบว่าฝากเงินได้ (ดอกเบีย้
สูงกว่าธนาคารทั่วไป) มีอยู่ครั้งหนึ่ง ดิฉันก็ฝากเช็ค 1 ฉบับ ให้เพื่อน
ร่วมงานท่านหนึง่ น�ำมาฝากทีส่ หกรณ์ บางเขน (เช็คธนาคารสาขานครปฐม)
สหกรณ์หักเงินค่าใช้จ่ายการน�ำฝากไปประมาณ 250.- บาท (ถ้าจ�ำไม่ผิด)
ก็โทรถามสหกรณ์วา่ เป็นค่าอะไร สหกรณ์แจ้งเป็นค่าแท็กซีจ่ ากกรุงเทพฯ
ไปเคลียร์เงินที่นครปฐม
*ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลที่ 2 หุ้น สอ.มก. 5,000.-บาท

147

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ต่อมาสหกรณ์จัดเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ไปประจ�ำ ณ อาคารชูชาติ ก�ำภู (ห้องเล็กๆ) ก็ท�ำให้
สะดวกขึ้น สามารถใช้บริการ ณ วิทยาเขตก�ำแพงแสนได้ และพัฒนามาอยู่เป็นสัดส่วนมีที่ท�ำงาน
ชัดเจน ณ อาคาร KU HOME (บางเขน) อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย (ก�ำแพงแสน) มีบัตร ATM
(สร้าง Network กับธนาคารไทยพาณิชย์) เพิ่มช่องทางการฝากเงินที่มีหลากหลายช่องทางให้เลือก
ใช้ได้สะดวก รวมถึงระบบรับฝากเงินผ่าน Bill Payment (ถึงแม้จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม
ก็ยังรู้สึกดีในความสะดวก) ผู้ใช้บริการอย่างดิฉันก็สะดวกขึ้น
มีข่าวสารรายเดือน/website เพื่อการสื่อสารข้อมูลให้สมาชิก การสร้างความเข้าใจและ
ส่งเสริมให้สมาชิกรู้คุณค่าการออม การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีการจัดสัมมนา
การจัดสวัสดิการ (จ�ำนวนมากพอ) การระดมเงินออม/เงินฝาก จนเป็นสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์รวมถึง
กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท มากเป็นระดับต้นๆ ของประเทศ
ดิฉันเป็นสมาชิกตั้งแต่ประมาณปี 2530 เห็นสหกรณ์เติบโตตามตัวเลข/พัฒนาการ โดยมี
ระบบ อีเล็คทรอนิกส์ /ระบบการฝากเงิน-ถอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ระบบการปรับสมุดเงินฝาก
ที่เครื่อง (Update Book) ที่พอจะดูดี สหกรณ์มีสมาชิกมากกว่า 7,000 ราย (ดูเหมือนปริมาณไม่มาก
เมื่อเปรียบเทียบกับเม็ดเงินที่สหกรณ์บริหารอยู่) สิ่งที่ได้ยินสมาชิกมักจะถามกรรมการสหกรณ์ฯ ว่า
กู้เงินได้ไหม ปีนี้จะได้เงินปันผลเท่าไร กรรมการฯ ก็มีความตั้งใจมาก มุ่งเป้าการบริหารเงิน
เอาใจสมาชิก เพื่อให้สหกรณ์เติบโต มีผลประโยชน์ตอบแทนคืนให้สมาชิกและสวัสดิการ สมดุลเป็น
ทีไ่ ว้วางใจและรูส้ กึ เชือ่ มัน่ ของเจ้าของกิจการ (สมาชิกสหกรณ์) เพิม่ ขึน้ มากในระยะหลัง และสมาชิก
น่าจะพึงพอใจกับเงินปันผลที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น
ส�ำหรับทางด้านการบริการ หลายครั้งที่ดิฉันใช้บริการที่เครื่องหน้าสหกรณ์ฯ พบว่า
เครื่องเสีย/ข้อมูล Book ไม่ Update (มีเครื่องเดียว ไปใช้ที่อื่นก็ไม่ได้ ) การยื่นค�ำขอต้องใช้เวลารอ
ข้ามวัน เช่น หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝาก ต้องมารับใกล้เวลายื่นภาษี
(ถึงแม้จะครบรอบการฝากเงินไปในปีก่อนปีที่ยื่น) มีบุคลากรหลายท่านกู้เงินซื้อบ้าน (หลังแรก)
เป็นไปได้หรือไม่ทสี่ หกรณ์จะแจ้งเตือน/ส่งหนังสือรับรองการช�ำระดอกเบีย้ เงินกู้ เพือ่ ให้เพือ่ นสมาชิก
ทีไ่ ม่รนู้ ำ� ไปใช้ลดหย่อนภาษีประจ�ำปีได้ (หลายคนพลาดสิทธิไ์ ปแล้ว) หนังสือแจ้งยืนยันการท�ำประกัน
กลุ่ม (กรณีที่สมาชิกจ่ายเงินเพิ่มเติมจากค่าเบี้ยประกันที่สหกรณ์จ่าย (จ่ายแล้วนานไปก็จ�ำไม่ได้
ยังอยู่ในสิทธิ์หรือไม่) เพื่อยืนยันหรือเปลี่ยนแปลง หรือจะเปิดช่องทางผ่าน website สหกรณ์
ในการติดตาม เป็นแบบ Self Service ก็ได้ ทั้งหมดคืองานบริการที่คาดหวัง (ถึงแม้จะเคยแจ้งแล้ว
แต่ไม่ทราบว่ามีการแก้ไขหรือยัง เพราะไม่มีการสื่อสารที่ดี)
เราไม่ใช่คนอื่นไกล เพื่อนร่วมส่วนราชการเดียวกันทั้งนั้น ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
จะดีกว่า และหากสหกรณ์มีหน้าที่ส่วนหนึ่งคือช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกแล้ว ความคาดหวังของสมาชิก
จึงอยากเห็นสหกรณ์ เป็นดังนี้
1. แข่งขันได้ ไม่เพียงระดับสหกรณ์เช่นเดียวกัน แต่แข่งขันด้านการบริการได้ดีกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น
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2. สิ่งที่ท�ำอยู่แล้ว แต่อยากให้เพิ่มเติมดังนี้
2.1 เก็บข้อมูลความคิดเห็นจากการสัมมนาทุกครั้ง/ทุกปีที่จัด
2.2 ส�ำรวจความต้องการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของสมาชิกและผู้รับบริการ
ว่าต้องการให้บริการอะไรเพิ่มเติม
2.3 ส�ำรวจความต้องการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจการบริหารงานของกรรมการ
สหกรณ์ ว่าต้องการให้กรรมการท�ำหน้าที่อะไรเพิ่มเติม
2.4 หาวิธกี ารประเมินความพึงพอใจหลังใช้บริการ แบบง่ายๆ เช่น แจกเหรียญพลาสติกสี
จ�ำแนกตามชือ่ ผูใ้ ห้บริการ และส่งให้ผรู้ บั บริการหลังให้บริการเสร็จสิน้ เพือ่ หย่อนใส่
ช่องที่ด้านหน้า (ควรห่างจากผู้ให้บริการ) จ�ำแนกเป็น 5 ช่อง ตั้งแต่ต้องปรับปรุง
การให้บริการ จนถึงระดับพึงพอใจมากที่สุด และเก็บข้อมูลโดยกรรมการทุกวัน
2.5 การระดมสมองของกรรมการบริหารสหกรณ์ เพื่อ SWOT ให้ได้ข้อมูลทุกส่วน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
2.6 พัฒนาบุคลากรพาไปเปิดโลกทัศน์ดหู น่วยงานทีม่ ตี น้ แบบทีด่ ี น�ำมาปรับใช้ (เช่น ด้าน
Service Mind หรือการท�ำงานเป็นทีม)
2.7 ดูสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นแนวทางการจัดการบริการเพิ่มเติม
2.8 เปิดช่องทางให้สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์มีส่วนสร้างสรรค์สหกรณ์ เช่น
การระดมความคิด ในการพัฒนาให้สหกรณ์สามารถก้าวไปไม่หยุดยัง้ และมัน่ คงทีส่ ดุ
ทั้งด้านการบริหารเงิน คนและงานบริการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสหกรณ์
2.9 การจัดบรรยาย/ให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการลงทุน โดยเชิญวิทยากรมืออาชีพ
อาจจะเป็นส่วนช่วยเหลือและให้สมาชิกเรียนรู้เพื่อการลงทุน เพื่อให้มีโอกาสใช้เงิน
ท�ำงาน ช่วยเหลือค่าครองชีพมากกว่าเงินเดือนที่มีอยู่
2.10 ควรมีการระบุมาตรฐานเวลาในการบริการในแต่ละจุด โดยติดประกาศให้สมาชิก
ทราบด้วย เช่นยื่นกู้หุ้นตัวเองใช้เวลาเท่าไร ยื่นกู้เงินอื่นๆ วัน/เวลาที่บันทึกรายการ
หลังจากที่สมาชิกฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment ฯลฯ
2.11 การสื่อสารเป็นเรื่องส�ำคัญ ทั้งเป้าหมายการลงทุน ผลก�ำไรที่หาได้ที่สามารถสื่อให้
สมาชิกได้รบั ทราบ ข้อมูลการให้บริการ ผลการร้องเรียน/เสนอแนะท�ำได้หรือไม่ทำ�
3. การพัฒนาคุณภาพ อยากเห็นนโยบายด้านคุณภาพในการบริหารการเงิน งานบุคคลและ
งานบริการของ สอ.มก. ซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงขององค์กร หากท�ำได้ดี มีผลก�ำไรมาก
ก็น่าจะตอบแทนโบนัสให้บุคลากร และกรรมการสหกรณ์มากๆ หน่อย เพื่อให้มีก�ำลังใจท�ำงานหาเงิน
ให้เพื่อนสมาชิก
ดิฉันเชื่อว่าหากการบริหารเงินควบคู่กับการบริหารคุณภาพของ สอ.มก. มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นทุกปี สอ.มก. ก็จะเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกตลอดไป สมกับ            
วิสยั ทัศน์ทวี่ า่ “เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชนั้ น�ำ เลิศล�ำ้ สวัสดิการ ด�ำเนินงานโปร่งใส คูใ่ จประชาคม มก.”
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ที่สมาชิกอยากเห็น
จันทร์นวล รัตรสาร (2160)*
อันที่จริงแล้วคนไทยเรารู้จักกับ “การออม” มาแต่อ้อนแต่ออก
เราคุ้นเคยกับ “มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท” ตั้งแต่จ�ำความได้
หลายคนโตขึน้ มากับกระปุกเก็บเงินรูปสัตว์ตา่ งๆ มีความสุขกับการจับมัน
เขย่า จากเสียงเหรียญดังโหรงเหรงจนเสียงแน่นและน�้ำหนักมากขึ้น
เพราะจ�ำนวนที่มีมากขึ้นตามวันเวลาและนิสัยการเก็บเงินหยอดกระปุก
ของแต่ละคน เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่ออุ้มกระปุกเพื่อน�ำเงินไปฝาก
เข้าบัญชีที่รถเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน และแม้จะเสียดายเจ้าหมู
เจ้ากระต่าย หรืออื่นๆ ที่เห็นหน้ากันมานานวันถูกทุบแตก แต่จ�ำนวนเงิน
ที่จะน�ำเข้าไปรวมในสมุดบัญชีก็ท�ำให้เกิดความยินดีมาชดเชยกันได้
วันเวลาผ่านไป วันนี้ไม่มีกระปุกเก็บเงิน อาจจะเป็นเพราะค่าของเงิน
เปลี่ยนไป อาจจะเป็นเพราะแม้จะ “มีเหรียญสิบต้องเร่งรีบให้ถึงร้อย”
ก็ยังไม่พอใช้ หรืออาจจะเป็นเพราะเสี่ยงต่อการถูกใครเชิดไปก็เป็นได้
การเติบโตทางเศรษฐกิจน�ำมาซึ่งพัฒนาการทางการเงิน ท�ำให้มี
สถาบันการเงินในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ประชากรเกษตรศาสตร์นบั ว่าโชค
ดีทมี่ ี สอ.มก. ซึง่ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการคูข่ นานกับมหาวิทยาลัย
มาเป็นเวลายาวนาน จากที่เหมือนยิปซีเร่ร่อน อาศัยคณะนั้น ย้ายมา
อาคารนี้ จนมีบ้านของตนเองเป็นหลักฐานมั่นคงเมื่ออายุครบสามรอบ
เป็นหน้าเป็นตาอวดสหกรณ์อื่นๆ ได้อย่างภาคภูมิ
คงต้องยอมรับกันว่าเมือ่ สมาชิกตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นนั้
เหตุผลประการแรกเพราะเป็นแหล่งที่สามารถกู้เงินได้สะดวก ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วๆ ไป และผ่อนช�ำระระยะยาว
ไม่ต้องหาเงินส่งต้นและดอก เพราะรอหักจากเงินเดือน และยังได้
เงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยอีกจ�ำนวนหนึ่ง
ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนทั่วๆ ไป การกู้ยืมเงินที่เป็นการสร้างหนี้
แต่เพิ่มทรัพย์นับว่ายังเป็นความจ�ำเป็นอยู่ ประเด็นนี้ต้องการการมีวินัย
ในการวางแผนการใช้จา่ ยพอสมควร ส�ำหรับคนกลุม่ นี้ สอ.มก. ตอบสนอง
*ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลที่ 3 หุ้น สอ.มก. 3,000.-บาท

150

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ความต้องการได้ดที เี ดียว ในขณะเดียวกันสมาชิกก็จำ� เป็นต้องสร้างนิสยั การออมไปด้วย ออมเป็นหุน้
เป็นวิธีการหนึ่ง ใครมีมากก็ซื้อมาก มีน้อยก็ซื้อน้อย ได้รับเงินปันผลรายปีให้เก็บสะสมไปเรื่อยๆ
เรือ่ งนี้ สอ.มก. ก็เป็นธุระสนับสนุนให้บริการอย่างดีเช่นกัน บริการอืน่ เช่น เปิดบัญชีเงินฝากก็คอ่ นข้าง
จะสะดวกสบาย จะเบิกจะถอน ไม่ต้องรอนานเหมือนไปใช้บริการธนาคาร
หลายปีที่ผ่านมา สอ. มก. ได้จัดโครงการสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิกที่ครอบคลุมตั้งแต่
วันเกิด สุขภาพทั้งกายและจิต เรื่อยไปจนถึงตาย รวมไปถึงพ่อแม่ และลูกอีกด้วย
นับถึงปัจจุบัน สอ.มก. ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งในด้านกายภาพ จ�ำนวนทุนส�ำรอง จ�ำนวน
สมาชิก ระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทุกๆ ด้าน สวัสดิการต่างๆ ความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทั้งของคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุด
หลายคนรู้จักกันมานานมาก หลายคนเกษียณและใกล้จะเกษียณอายุการท�ำงานตามๆ กันมา
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ค�ำแนะน�ำดีๆ การช่วยเหลือให้การบริการด้วยความเต็มใจก่อให้เกิดความรู้สึก
ดีๆ ทีม่ ตี อ่ กันมาเป็นเวลายาวนาน นับเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ใน สอ.มก. มาโดยตลอด
ถ้าถามว่า สอ.มก. ที่สมาชิกอยากเห็นจะเป็นอย่างไร? ค�ำตอบเดียวก็คือ อยากเห็น สอ. มก.
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง มีเอกภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
มีคุณธรรม ค�ำตอบนี้เชื่อมโยงไปที่กลุ่มคนสองกลุ่ม คือ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
หลายๆ คนโดยเฉพาะผู้เกษียณอายุราชการ ถ้าถามว่าหากมีเงินจ�ำนวนน้อยอยู่ก้อนหนึ่ง
เก็บไว้ใช้ตอนปลายๆ ของชีวิต ฐานการคิดของคนธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป ที่ไม่มีก�ำลังทรัพย์พอจะไป
เล่นหุ้น รวมทั้งไม่มีหัวในการบริหารเงิน ก็คงอยากฝากไว้ในที่ที่ไว้ใจได้ มีผู้ดูแลดี มีผลตอบแทน
เป็นดอกผลทีย่ อมรับได้ และท�ำให้จำ� นวนตัวเลขในบัญชีมากขึน้ ตามกาลเวลาก็นบั ว่าเป็นความพึงพอใจ
ที่พอสมควรแก่อัตภาพ ธนาคารพานิชย์เคยเป็นที่พึ่งพาที่นิยมกันมาก แม้ดอกเบี้ยจะขึ้นๆ ลงๆ ตาม
นโยบายของธนาคารและภาวะเศรษฐกิจ เนื่องเพราะรัฐบาลค�้ำประกันเงินฝากทั้งหมดที่ฝาก
ในธนาคารพานิชย์ แต่ปัจจุบันรัฐก�ำลังปรับลดการรับประกันเหลือบัญชีละหนึ่งล้านบาทต่อธนาคาร
คิดสะระตะกันแล้ว หันหน้ามาเสีย่ งกับทีท่ ไี่ ว้ใจคงจะดีกว่า เมือ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มกี ารค�้ ำประกัน
เงินฝาก ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีทีมบริหารจัดการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ                   
ที่จะบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นที่เชื่อมั่นแก่มวลสมาชิก
แต่อย่างที่ทราบกันว่าสหกรณ์มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งก็คือบรรดาสมาชิก
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ค�ำถามต่อไปคงจะต้องถามว่าแล้วสมาชิกควรจะท�ำอะไรเพื่อให้เป็นสหกรณ์
ที่เราอยากจะเห็น?
ประการแรกคือการมีสว่ นร่วม ไปใช้สทิ ธิใช้เสียงเมือ่ มีการเลือกกรรมการและอืน่ ๆ ทุกครัง้
พิจารณาคนที่มีจิตอาสา (เพื่อส่วนรวม) มีความรู้ความสามารถ (ไม่ใช่เพราะเป็นคนรู้จักหรืออยู่
คณะเดียวกัน) และให้ชำ� นาญการในสาขาต่างๆ ทีห่ ลากหลายครอบคลุมต่อการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ สมาชิกควรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทุกครั้งเพื่อร่วมรับฟังการถามตอบ
ในประเด็นต่างๆ และออกเสียงด้วยวิจารณญาณ (ไม่ใช่เพียงเพื่อไปรับของที่ระลึก)
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ประการที่สองคือประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดี อาทิเช่น เข้าร่วมกิจกรรมที่ สอ.มก. จัดตาม
วาระและโอกาสต่างๆ จะได้เพิ่มพูนความรู้ยิ่งขึ้น เมื่อเป็นผู้กู้ ก็พยายามอย่าสร้างหนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อการส่งเงิน เมื่อจะกู้พิเศษก็ควรจะใช้หลักทรัพย์ที่ดีมีมูลค่า เป็นต้น
และที่ส�ำคัญที่สุดคือพยายามสร้างวินัยด้านการเงิน รู้จักออม และรู้จักพอเพียง เพื่อไม่เป็นภาระทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น
ประสบการณ์หนึ่งจากการเข้าร่วมการสัมมนากับ สอ.มก. ได้พบว่าสมาชิกมิได้ใส่ใจกับ
การจัดการของเจ้าหน้าทีเ่ ท่าทีค่ วร เช่น มิได้แจ้งยืนยันการร่วมเดินทาง ท�ำให้รถไม่เพียงพอ ผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
ตนถูกต้องกลับไม่มีที่นั่ง เจ้าหน้าที่ได้พยายามแก้ปัญหา วิ่งเต้นหารถมาเพิ่มจนทุกคนสามารถจะ
เดินทางไปได้ แต่ท�ำให้การเดินทางล่าช้าไม่เป็นไปตามก�ำหนดการและเกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
โดยไม่จำ� เป็น การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของการอยูร่ ว่ มกันนับเป็นพืน้ ฐานของความเป็นประชาธิปไตย
ที่ทุกองค์กรพึงมี โดยเฉพาะ สอ.มก. ซึ่งแม้จะมีความเหมือนในความเป็นประชาคมเกษตรศาสตร์
เดียวกันแต่ก็มีสมาชิกที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้สิ่งที่อยากจะเห็น จึงเป็นหน้าที่ของทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ที่จะ
ต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในอันที่จะน�ำพาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำ� กัด
ของเราให้ด�ำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ เป็นสถาบันการเงินที่พึ่งพาได้ดีที่สุด
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ที่สมาชิกอยากเห็น
ผศ.พลาภรณ์ จันทร์ขามเรียน (7293)*

ผูเ้ ขียนในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้เห็นความส�ำคัญ และประโยชน์นานัปการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
ต่อสมาชิกทุกๆ ท่าน เนื่องจากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ถือเป็นสถาบัน
การเงินที่เกิดจากคณะบุคคลร่วมกันด�ำเนินกิจการขึ้น เพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้บุคคลที่                
เป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด และการออมทรัพย์ นอกจากนั้นสหกรณ์
ออมทรัพย์ยังสามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อน�ำไปใช้เมื่อ               
เกิดความจ�ำเป็นได้ โดยยึดหลักการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือ               
ซึ่งกันและกัน ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)
โดยมีเป้าหมายปลายทางเพือ่ พัฒนาคุณภาพของคนให้ดขี นึ้ ซึง่ จะน�ำไปสู่
การพัฒนาครอบครัวและสังคมให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข ด้วยวิธกี ารหรือกระบวนการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดีมีคุณค่านั่นเอง
ซึ่งวิธีการต่างๆ ที่นับว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้
การด�ำเนินการของสหกรณ์ทดี่ อี ยูแ่ ล้วให้ดี และมีคณ
ุ ค่ามากยิง่ ขึน้ เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกอยากเห็น และ
ควรให้มีการด�ำเนินกระบวนการหรือโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
1. การออม
การออมเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพของคน เพราะถ้าหากเรามีการออมในรูปแบบต่างๆ เช่น มีเงินออม
หรือออมทรัพย์ในรูปแบบของเงิน การซื้อสลากออมทรัพย์ (คล้ายๆ
สลากออมสิน) สมาชิกก็จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบซึ่งกันและกันมากขึ้น
และสามารถใช้เป็นแหล่งทุนเพือ่ ใช้ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ได้อีกด้วย
*ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. 1,000.-บาท
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2. จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ควรส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ดำ� เนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้าง
ขวาง เช่น
1) จัดอบรมผู้น�ำด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2) อบรมอาชีพเสริมต่างๆ ให้แก่สมาชิกให้หลากหลาย
3) จัดผู้น�ำด้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปให้ค�ำปรึกษา/แนะน�ำตลอดโครงการ
4) มีการประกันราคาสินค้าที่สมาชิกได้ผลิตขึ้น
5) หาตลาดรองรับเพื่อการส่งเสริมการขาย
6) มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
7) ขยายโอกาสให้แก่สมาชิกและพยายามต่อยอดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ให้เป็น
โครงการที่ยั่งยืนต่อไป
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยการด�ำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี
อาจจะมีการด�ำเนินโครงการ หมุนเวียนสถานที่หรือท้องที่โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชน
นั้นๆ เช่น การบริจาคสิ่งของให้ผู้สูงอายุ เด็กก�ำพร้า หรือการส่งเสริมสมาชิกในด้านกีฬา เช่น
จัดแข่งขันกีฬาสมาชิก จัดแข่งขันฟุตบอลประเภทต่างๆ ในชุมชน ฯลฯ
4. การด�ำเนินธุรกิจที่ดี
การด�ำเนินธุรกิจที่ดีของสหกรณ์ ไม่ควรมุ่งแสวงหาก�ำไรมากกว่าการช่วยเหลือสมาชิก
ด้วยกัน
5. การจัดสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่สมาชิกจากที่มีอยู่แล้ว เช่น การมอบเหรียญทองส�ำหรับ
บุตร/ธิดา ที่เรียนดีและพฤติกรรมดีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือการมอบรางวัลสมาชิกที่
ได้รับการยกย่องว่าเป็นพลเมืองดีในระดับอ�ำเภอ จังหวัด หรือประเทศ เป็นต้น
6. ภูมิทัศน์ส�ำนักงานและการให้บริการ
ควรตกแต่งภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกส�ำนักงานให้สวยงาม มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และปลอดภัยต่อการเข้ามารับบริการของมวลสมาชิก รวมไปถึงการให้บริการของพนักงาน
ควรจะกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อสมาชิกและเป็นกันเอง
จากลักษณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผู้เขียนได้กล่าวมาทั้ง 6 ข้อพอสังเขปมาเป็นล�ำดับ
ข้างต้นนั้น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกคนจะต้องร่วมมือ ร่วมใจ ด้วยความสามัคคี เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราให้เป็นสหกรณ์ที่ดีมีคุณค่า                    
สู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
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ที่สมาชิกอยากเห็น
รศ.สบสันติ์ มหานิยม (5714)*

สหกรณ์ออมทรัพย์ มีความหมายว่าเป็น สถาบันการเงิน                
แบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน หรืออาศัยอยู่ใน
ชุมชนเดียวกัน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้สมาชิกรูจ้ กั การออมทรัพย์
และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจ�ำเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย
และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็ได้ด�ำเนิน
ตามความมุ่งหมายโดยไม่มีขาดตกบกพร่องดังจะเห็นได้จากภาพลักษณ์
ของสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นองค์กรทีม่ ี เช่น มีวสิ ยั ทัศน์ (Vision)
คือ “เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชนั้ น�ำ เลิศล�ำ้ สวัสดิการ ด�ำเนินงานโปร่งใส
คู่ใจประชาคม มก.” มีภารกิจเป้าหมาย (Mission) “ท�ำให้ระบบคิด             
ในการครองชีวติ ของสมาชิกดีขนึ้ ” มียทุ ธศาสตร์ (Strategy) การจะเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์ชนั้ น�ำโดยจะท�ำให้สมาชิกมีเป้าหมายและขับเคลือ่ นไป
หาเป้าหมายในการออม ทุนส�ำรองมาก ความมั่นคงทางการเงินดี
และหนีเ้ สียต�ำ่ เลิศล�ำ้ สวัสดิการ การจัดสวัสดิการในรูปของเงิน สวัสดิการ
ในรูปของความรู้ และการเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ด�ำเนินงานโปร่งใส ก็คอื การปฏิบตั งิ าน ยึดถือระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
การท�ำงานของทุกต�ำแหน่งงาน และ ระบบตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน
สุดท้ายคู่ใจประชาคม มก. ก็จะเป็นการปฏิบัติได้ถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นธรรม พัฒนาเป็นสหกรณ์อเิ ล็กทรอนิคส์อย่างต่อเนือ่ งและเอือ้ อาทร
สังคม
แต่เนื่องจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว              
ดังนั้นในประเด็นแรกที่อยากเห็น คือ สหกรณ์มีการจัดเตรียมรูปแบบ
การจัดการองค์การในอนาคต (Current Trends and Issues)                     
ให้มีลักษณะ ดังนี้
*ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. 1,000.-บาท
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1. ให้มีความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) เมื่อโลกของเราไร้พรมแดน ผู้บริหารต้อง
เตรียมการสหกรณ์ให้เตรียมพร้อมในทุกรูปแบบ เพือ่ ให้ทนั เหตุการณ์ทจี่ ะเผชิญกับโอกาส
และอุปสรรคในสภาวการณ์โลก
2. ให้มีความหลากหลายทางด้านแรงงาน (Workforce Diversity) ทั้งเพศ เชื้อชาติ
ชาติพันธุ์ และอายุ แนวโน้มของคนงานจะมีอายุสูงขึ้น ไม่ควรมีการกีดกันผู้พิการหรือ
คนบางกลุ่ม
3. ให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น (Entrepreneurship) ผู้บริหารยุคใหม่จะต้อง
มีจิตส�ำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ คือ แสวงหาโอกาส ริเริ่ม ศึกษา ติดตามสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และปรับตัวยืดหยุ่นเพื่อให้องค์กรประสบความส�ำเร็จและ
เจริญก้าวหน้าไปตลอด แม้ในองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร
4. ให้มกี ารจัดการในรูปแบบ E – Business เนือ่ งจากความต้องการของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลาและมีการพัฒนาอยู่เสมอ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิวัตน์
รุนแรง สหกรณ์จงึ ต้องปรับตัวให้ยดื หยุน่ ตามความเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้ทนั ในทุกสภาวการณ์
สามารถท�ำธุรกรรม On-line ได้ทุกโอกาส
5. การจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management) ในยุคทีม่ กี ารปฏิวตั คิ ณ
ุ ภาพขององค์การ
ธุรกิจโดยรวม (Total Quality Management หรือ TQM) สหกรณ์ควร ถือปรัชญา
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
เป็นส�ำคัญ
ในส่วนประเด็นที่สองค�ำว่า “Core Value” ที่สหกรณ์ให้ความหมายว่าเป็น คุณค่าที่มุ่ง
หวัง ของตัวสหกรณ์เอง คือ มีความต้องการ"เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
สมาชิก บนพืน้ ฐานของการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และเอือ้ อาทรต่อสังคม
ก็เป็นความหมายที่ดีอยู่แล้ว แต่ที่อยากจะเห็นและเพิ่มเติมคือการน�ำ “CoreValue” ในความหมาย
ความสามารถหลัก Core Competency, ความเชื่อ (Belief), ปรัชญาองค์กร (Philosophy) มาปฏิบัติ
ได้จริงใน “วัฒนธรรมองค์กร” เช่น เพื่อให้คนในองค์กรมีการเปลี่ยน “ความเชื่อ ทัศนคติ               
ความคิด และพฤติกรรม” โดยจากการมีการก�ำหนด Core Value องค์กรแล้ว และควรสามารถ
แปลง Core Value สู่วัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและ Core Value ช่วยสร้างคุณค่า
องค์กรผ่านกระบวนการ “เปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติ” “ปรับความคิด” “ปรับปรุงพฤติกรรม”
และควรจะมีการก�ำหนดภาพของวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ะท้อนผ่านพฤติกรรมคนออกมาให้ชดั เจนและ
เฉพาะเจาะจงว่า ในแต่ละเหตุการณ์ เราอยากเห็นวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับ Core Value
แต่ละเรื่องเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น
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ตัวอย่างการก�ำหนดภาพวัฒนธรรมสหกรณ์ที่อยากเห็นในอนาคต
Core Value ภาพเหตุการณ์
ภาพวัฒนธรรมองค์กร
- เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนต้องมีคนออกไปรับลูกค้าด้วย
ตัวเองที่หน้าสหกรณ์ทุกครั้ง
- เจ้าหน้าทีท่ กุ คนต้องทักทายด้วยค�ำว่า “สหกรณ์มหาวิทยา
ลัยเกษตรศษสตร์..สวัสดีครับ/ค่ะ” ก่อนเสมอ หรือต้อง
ใส่ใจผู้รับบริการ การต้อนรับ
ทักทายด้วยค�ำว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ คุณ....และตามด้วย
ชื่อผู้รับบริการที่รู้จักชื่อทุกครั้ง”
- เจ้าหน้าที่ต้องเดินไปส่งผู้รับบริการที่หน้าสหกรณ์/
ที่จอดรถทุกครั้ง
การก�ำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่อยากเห็นในแต่ละสถานการณ์ของ Core Value แต่ละเรื่อง
นัน้ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญมาก เพราะถ้าเราก�ำหนดได้ชดั เจน ละเอียดและครอบคลุมได้มากเท่าไหร่
โอกาสทีจ่ ะน�ำไปปฏิบตั จิ ริงก็มมี ากขึน้ เท่านัน้ ดังนัน้ จึงหวังไว้อย่างลึกๆ ว่าจะเกิดขึน้ กับสหกรณ์ของเรา
ประเด็นรองสุดท้ายคือท�ำอย่างไรให้สหกรณ์เป็นองค์กรมีชีวิต คือการท�ำให้สหกรณ์
มีสสี รรค์หรือมีชวี ติ ขึน้ มา (Living Organization) เพือ่ คนในสหกรณ์และผูร้ บั บริการ เป็นการท�ำงาน
ทีม่ คี วามรูส้ กึ ว่ามีสว่ นร่วมและความผูกพันต่อสหกรณ์ ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผู้รับบริการและทีมงาน ดังนั้นองค์กรที่มีชีวิตก็คือองค์กรที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่อยากจะมาท�ำงาน
โดยมาจากใจไม่ใช่ถูกบังคับหรือท�ำงานเพราะเป็นเพียงหน้าที่เท่านั้น แต่เป็นการท�ำงานที่พนักงาน
มีความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงในการท�ำงาน จะท�ำได้ดังนี้ จะต้องปรับปรุง กล่าวคือ
1. ผู้บริหารท�ำตัวให้เป็นกันเองและมีสีสรรค์ ผู้บริหารจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ก่อน ด้วยการถามไถ่เรือ่ งส่วนตัวของพนักงานก่อนเรือ่ งอืน่ ๆ รวมถึงการพูดจาสุภาพไพเราะ ยิม้ แย้ม
แจ่มใสและทักทายพนักงานก่อน เพื่อท�ำให้พนักงานเกิดความรู้สึกดี ไม่เกิดความเครียดเมื่อต้อง
ประชุมหรือเดินสวนกับผู้บริหาร
2. สร้างบรรยากาศด้วยการเติมสีสรรค์ในห้องท�ำงาน ท�ำห้องท�ำงานให้มีสีสดใส เช่น
สีส้ม สีชมพู สีฟ้า เป็นต้น สร้างสหกรณ์เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเจ้าหน้าที่ จัดสวนหย่อมเล็กๆ
ในห้องท�ำงาน โต๊ะท�ำงานมีดอกไม้ มีตุ๊กตาน่ารักจัดวางไว้บนโต๊ะ จะไม่ท�ำให้พนักงานเกิดความรู้สึก
เครียด ไม่มคี วามสุขและไม่สนุกในการท�ำงาน มองว่าสถานทีท่ ำ� งานไม่ใช่บา้ น เป็นองค์กรทีม่ าท�ำงาน
เพื่อเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น
3. มีระบบปฏิบัติการสื่อสารให้มากขึ้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะท�ำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ
สหกรณ์มากขึ้น ทั้งนี้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีช่องทางในการสื่อสาร 7 ช่องทาง
เป็นอย่างน้อย มีทั้งการสื่อสารแบบสองทางได้แก่ การจัดอบรม การประชุม การจัดเวทีพบปะ
เจ้าหน้าที่ และการสื่อสารแบบทางเดียว เช่น บอร์ด เสียงตามสาย อินทราเน็ต วารสาร เป็นต้น
เนื้อหาที่จะสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ รับรู้นั้นจะต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และการจัด

157

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

รูปแบบของสื่อที่จะต้องถ่ายทอดออกไปจะต้องมีชีวิต มีสีสรรค์ มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะ
เป็นช่องทางการสื่อสารทางเดียวและสอง
4. จัดมุมพักผ่อน กายและใจ การจัดมุมพักใจนั้นเป็นการหาสถานที่ที่จะท�ำให้พักผ่อน
ยามเครียด รวมถึงท�ำ ให้เจ้าหน้าที่ ใกล้ชิด สามารถพูดคุยกันได้โดยไม่เน้นเรื่องงานเท่านั้น เข่น
จัดสวนหย่อมเล็กๆ ที่สวนสาธารณะ จัดมุมกาแฟส�ำหรับนั่งทานกาแฟกับเจ้าหน้าที่ คนอื่น จัดห้อง
กีฬา ตลอดจนการจัดมุมส�ำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้องดูภาพยนตร์
ห้องสมุด ซึ่งการจัดมุมพักใจจะช่วยท�ำให้เจ้าหน้าที่ เกิดความรู้สึกสุขใจในการท�ำงานยิ่งขึ้น
ประการสุดท้ายท�ำอย่างไรท�ำให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่น่าท�ำงานด้วยมากที่สุด
ประเด็นนีก้ ค็ ล้ายกับประเด็นรองสุดท้ายแต่เน้นไปทีก่ ารรับเจ้าหน้าทีใ่ หม่ หรือตัวแทนบุคลากร
และอาจารย์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับจ่ายเงินเดือนในอัตราที่สูงมาก
แต่เป็นเรื่องของการดูแลบุคลากรด้านสวัสดิการต่างๆ สิ่งที่ท�ำให้เป็นสหกรณ์ที่หน้าท�ำงานด้วยก็คือ
- การจัดศูนย์ดูแลเด็ก หรือลูกๆ ของพนักงานอย่างดี
- จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้ 100%
- ให้วันลาป่วยที่ไม่จ�ำกัด
- มีศูนย์สุขภาพ ซึ่งมีการ ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยโดยไม่คิดค่าบริการ
- มี Fitness Centerเล็กๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้ออกก�ำลังกายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน
- มีห้องสมุด
- มีการจัด Summer Camp ให้กับเด็กๆ ที่เป็นลูกๆ
ถ้าสหกรณ์ทำ� ได้จะเป็นการสร้างความเชือ่ ใจกันระหว่างสหกรณ์กบั เจ้าหน้าที่ ให้เกิดความเชือ่ ใจ
ซึง่ กันและกัน ไม่ใช่คอยจับผิดซึง่ กันและกัน ควรเป็นความพยายามสร้างบรรยากาศในการท�ำงานทีด่ ี
มีการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน
ทัง้ สีป่ ระเด็นนีเ้ ป็นสิง่ ทีข่ า้ พเจ้าอยากเห็นและอยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เป็นและมีครับผม

158

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ที่สมาชิกอยากเห็น
นางทัดชา ตุ้นสกุล (7037)*
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอ.มก.) ถือ
ก�ำเนิดขึน้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2502 นับถึงปัจจุบนั นีก้ เ็ ป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว
มีการพัฒนาสร้างความเจริญให้แก่หมูม่ วลสมาชิกของสหกรณ์ฯ ในทุกๆ
ด้านมาตามล�ำดับ มีฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงาน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับสหกรณ์อนื่ แล้ว ถือว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สอ.มก) อยู่ในอันดับต้นๆ เป็นสหกรณ์ชั้นน�ำของประเทศมาโดยตลอด
การบริหารการจัดการภายในสหกรณ์ฯ มีความโปร่งใส บริสทุ ธิ์ ยุตธิ รรม
และสามารถตรวจสอบได้
ถ้าพูดถึงค�ำว่า “อยากเห็น” นั่นก็หมายถึง ความปรารถนา หรือ
ความประสงค์ ที่จะให้ปรากฏแก่ตา หรือปรากฏแก่ใจ ซึ่งเป็นความหมาย
ตามพจนานุกรม ส�ำหรับตัวข้าพเจ้า นางทัดชา ตุ้นสกุล สังกัดส�ำนักหอ
สมุดหมายเลขทะเบียนสมาชิก 7037 เป็นสมาชิก สอ.มก. นับถึงตอนนี้
เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับอายุการรับ
ราชการของตนเอง มีความปรารถนาหรือความประสงค์ที่ “อยากเห็น”
สอ.มก. มีการด�ำเนินงานอย่างที่ตนเองคิดอยู่หลายเรื่องหลายประการ
เช่นกัน บางเรื่องมิใช่เป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่ได้มีการกล่าวถึงกันมาอยู่
บ้างแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าทาง สอ.มก.ได้มีการด�ำเนินงานเรื่องราวต่างๆ
นั้นไปถึงขั้นตอนไหน ส่วนบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทาง สอ.มก. ได้มีการ
ด�ำเนินงานไปแล้วอยู่เนืองๆ เช่น การจัดบรรยายพิเศษให้ความรู้และ
เสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ แต่ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า             
เรือ่ งเหล่านัน้ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเป็นวิชาการค่อนข้างสูง ผูบ้ รรยายแต่ละท่าน
ล้วนแล้วแต่เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีชอื่ เสียงโด่งดังอยูใ่ นแวดวงนักวิชาการ
ของเมืองไทย โดยส่วนตัวเมือ่ ไปฟังมา ก็ยงั ไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง ไม่คอ่ ยเข้าใจ
ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องส�ำคัญที่ตนเองได้พบ ได้เห็น ได้ฟัง อยู่บ่อยๆ เช่นเรื่อง
ทางด้านการเงิน กฎหมาย ครั้นเมื่อทาง สอ.มก. ได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับ
*ผู้ที่ส่งบทความเข้าประกวด ได้รับรางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. 1,000.-บาท
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เรื่องที่สมาชิกอยากเห็นขึ้นมา จึงนับเป็นโอกาสดีของข้าพเจ้าที่จะได้แสดงออกในสิ่งที่เป็นความ
“อยากเห็น” ของตนเองซึ่งความอยากเห็นดังกล่าวนี้ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจอย่าง
จริงๆ มันอาจจะเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ถกู ต้องในหลักวิชามากนัก หรือเป็นเรือ่ งทีบ่ คุ คลทัว่ ไปส่วนใหญ่เขารูก้ นั
อยูแ่ ล้ว หรือเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดขึน้ และอาจจะไม่ถกู ใจคนส่วนใหญ่ ก็ขอให้พยายาม
ถือว่าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้า “อยากเห็น” ตามหัวข้อที่ สอ.มก. ตั้งขึ้นมาก็แล้วกัน ส�ำหรับเรื่องที่ข้าพเจ้า
“อยากเห็น” และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกทุกคนมีอยู่ 2 เรื่อง กล่าวคือ
1. เรื่องการจัดตั้งกองทุนไว้ใช้เมื่อยามเกษียณ
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้คือ เนื่องจากข้าราชการยุคใหม่ที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่เรียกกันว่าพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานงบประมาณ พนักงานเงินรายได้ พนักงาน
ราชการ ล้วนแล้วแต่ไม่มีระบบบ�ำนาญรองรับ ถึงแม้ว่าเงินเดือนเริ่มต้นจะมากกว่าข้าราชการทั่วไป
ที่มีระบบบ�ำนาญรองรับอยู่ถึง 1.5 เท่าก็จริง แต่สวัสดิการต่างๆ ยังมีความเหลื่อมล�้ำกันอยู่ โดย
เฉพาะสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ซึง่ ถือว่าเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ ให้มคี ณ
ุ ภาพ
มีคุณค่าต่อสังคม พนักงานดังกล่าวเมื่อตนเองยังอยู่ในวัยท�ำงานก็สามารถใช้ระบบประกันสังคมได้
ความยุง่ ยากก็ยงั มีไม่มากนัก แต่เมือ่ ถึงในวัยทีต่ นเองต้องเกษียณอายุราชการไปแล้ว ค่ารักษาพยาบาล
ต้องจ่ายเอง บ�ำนาญไม่มี ถ้าไม่มกี ารเตรียมการด้านต่างๆ ให้มคี วามพร้อม ชีวติ ภายหลังการเกษียณ
อายุคงเป็นชีวติ ทีล่ ำ� บาก ไม่มคี วามสุขสบายตามทีค่ วรจะเป็น มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดี อาจจะสร้างปัญหา
ให้กับสังคม หรือลูกหลานของตนเองก็เป็นได้
ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า สอ.มก. น่าจะตัง้ กองทุนขึน้ มาชนิดหนึง่ กองทุนนีจ้ ะมีลกั ษณะเช่นเดียว
กับกองทุนบ�ำนาญ แบบก�ำหนดเงินสมทบ (defined contribution) ซึ่งจะก�ำหนดอัตราเงินที่สมาชิก
สหกรณ์ฯ ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในแต่ละงวด โดยการหักจากเงินเดือน เช่นเดียวกับการออม
หุ้นรายเดือน หรือหักเอาจากยอดเงินปันผลรายปีจ�ำนวนหนึ่งโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และมีเงินที่ทาง
สหกรณ์ฯ จะต้องจ่ายสมทบเข้ามาอีกส่วนหนึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามจ�ำนวนหุ้นที่สะสมไว้ในแต่ละ
เดือนหรือแต่ละปี ในกรณีนจี้ ะมีการแยกบัญชีเงินออมของสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ละคนไว้อย่างชัดเจน
โดยเงินกองทุนนีท้ างสหกรณ์ฯ จะต้องน�ำไปบริหารจัดการเพือ่ ให้ดอกผลงอกเงยขึน้ เป็นผลก�ำไร และ
สมาชิกจะได้รับเงินคืนก็ต่อเมื่อตนเองได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว เป็นเงินก้อนเท่ากับเงินสะสม
เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว
ส�ำหรับการน�ำเงินกองทุนนีไ้ ปบริหารจัดการเพือ่ หารายได้เป็นผลก�ำไร ให้กบั สมาชิกสหกรณ์ฯ
ตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าทาง สอ.มก. น่าจะเปิดตลาดของตนเองให้กว้างขวางกว่านี้ โดยเฉพาะ
ตลาดสหกรณ์ประเภทผู้ผลิตทางด้านการเกษตร เช่นสหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม และสหกรณ์
การเกษตร เพื่อให้สหกรณ์เหล่านี้ ได้มีโอกาสกู้เงินของ สอ.มก. ไปขยายการลงทุน หรือน�ำเงินทุนนี้
ไปหมุนเวียนสร้างความเจริญให้กับสหกรณ์ของตนเองตามแนวคิดหรือปรัชญาของสหกรณ์นั้นๆ
และอีกประการหนึง่ ซึง่ ถือว่ามีความส�ำคัญอยูไ่ ม่นอ้ ยก็คอื ตามปรัชญาการก่อตัง้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนหนึ่งนั้น เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้การศึกษา เพิ่มองค์ความรู้ เพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรแก่
ประชาชน ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ความเจริญ การตั้งอยู่ของคนในชาติจะปราศจาก
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กลุม่ บุคคลเหล่านีห้ าได้ไม่ พวกเราในฐานะชาวประชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เป็นสมาชิกสอ.มก.
น่าจะมีส่วนร่วมสนับสนุนแนวความคิดนี้
ส�ำหรับเรื่องที่ข้าพเจ้า“อยากเห็น” ดังกล่าว ในส่วนของหลักเกณฑ์รายละเอียด ขั้นตอน
การปฏิบัติ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารสหกรณ์ และสมาชิกจะ
ต้องเข้าร่วมประชุมท�ำประชาพิจารณ์ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน ชีถ้ งึ ข้อดีและข้อเสียของการจัดตัง้
กองทุนนี้ จนกระทัง่ ตกผลึกทางความคิด และต้องพยายามเปลีย่ นผลึกทางความคิดนีใ้ ห้เป็นแนวทาง
หรือวิธีปฏิบัติที่สามารถจะกระท�ำได้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะให้หมู่มวลสมาชิกทั้งหลายได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ประเด็นส�ำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ การจัดตั้งกองทุนไว้ใช้เมื่อยามเกษียณ
นั่นเอง
2. เรื่องการให้ความรู้ทางด้านการเงินการคลังอย่างง่ายๆ หรือจะเรียกว่าเศรษฐศาสตร์
ชาวบ้านก็ได้
เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้การหมุนเวียนของกระแสเงินตราโลกมันช่างไหลบ่า หมุนเวียน
กลับไปกลับมา อย่างกับลูกข่าง ตามแต่ผู้มีอ�ำนาจที่จะลิขิตให้มันเป็น หรือตามกระแสโลกาภิวัตน์
อย่างชนิดที่เรียกว่าช้าไปเพียง 1 นาทีก็ตามไม่ทันเสียแล้ว เมื่ออ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะพบ
วิกฤตการณ์ของโลกที่เกิดขึ้นทางด้านการเงินอยู่เนืองๆ มีให้เห็นอยู่ทั่วทุกมุมโลก เดี๋ยวเกิดขึ้น
ตรงโน้นเดีย๋ วเกิดขึน้ ตรงนี้ นับแต่วกิ ฤตการณ์ตม้ ย�ำกุง้ วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ บางส่วนเกิดจาก
การทีผ่ บู้ ริหารทางด้านการเงินขาดหลักธรรมาภิบาล ไม่มคี วามโปร่งใส ขาดจริยธรรม การตรวจสอบ
ต่างๆ ไม่มีมาตรฐานในระดับสากลที่เชื่อถือได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีนักวิชาการต่างๆ ออกมาวิพากษ์
วิจารณ์ ให้ทรรศนะ แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ใช้ศพั ท์แสงทางด้านเศรษฐศาสตร์ทฟี่ งั แล้ว
ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง เดากันไปต่างๆ นานา ว่ามันคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ท�ำไมจึงเกิด และเรียกชื่อ
อย่างนั้นท�ำไม ก็แล้วแต่องค์ความรู้ของตนเองที่มีติดตัวมาจะคิดหาค�ำตอบกันเอาเอง คนเช่นเราๆ
ท่านๆ หรือ อาจจะหมายถึงข้าพเจ้าคนเดียวก็ได้ ที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์แค่หางอึ่ง รู้จัก
แต่เพียงการซื้อมาขายไปให้ได้ก�ำไรหรือขาดทุนเท่านั้น จึงมีความต้องการหรือพูดง่ายๆ ว่าอยากรู้
อยากเห็น อยากเข้าใจเรือ่ งราวทางด้านการเงิน การคลัง ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจการตลาด
เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ การซื้อพันธบัตรของรัฐบาล การซื้อขายทองค� ำแท่ง แนวคิด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย แนวคิดของรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งมักจะ
มีนโยบายต่างๆ เกิดขึน้ อยูเ่ ป็นระยะ รวมถึงเมือ่ มีการประกาศใช้แล้ว มีผลบังคับใช้กบั คนทัง้ ประเทศ
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
การรับรู้ของข้าพเจ้าตามที่ “อยากเห็น” ก็คือ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วต้องเกิดความเข้าใจได้
ในทันที เพราะเป็นเรื่องของการสรุปที่ตรงประเด็น แนะแนวถึงความน่าจะเป็นในเชิงธุรกิจ แนวโน้ม
ของสถานการณ์ของโลกทางด้านการเงินในตอนนี้พร้อมปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวแปรเกี่ยวข้อง โดยใช้
ภาษาที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎีอะไรมากมายนัก หรือจะเรียกว่าเศรษฐศาสตร์
แบบชาวบ้านก็ว่าได้ ซึ่งเรื่องต่างๆ ดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามีความจ�ำเป็น และเป็นเรื่องที่มี
ความส�ำคัญ มีผลต่อการวางแผน ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ส�ำหรับตนเองทางด้านการเงิน
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เพื่อที่จะด�ำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบมีเป้าหมาย และมีทิศทาง เป็นการบริหาร
ความเสีย่ งทางด้านการเงินแบบมีหลักการ มิใช่ การบริหารโดยปราศจากข้อมูล ใช้แต่เพียงโชคชะตา
วาสนา หรือความเป็นคนดวงเฮงของตนเองมาเป็นตัวก�ำหนด และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เมือ่ ทราบว่าสถานการณ์
ทางการเงินของโลกมีความแปรผัน ไม่อยู่ในภาวะที่สมควรจะต้องเสี่ยง ก็จะได้รู้เท่าทัน และรู้จัก
ความมีวินัยทางด้านการเงิน รู้จักประหยัดลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตนเอง และรู้จักการออม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในการนี้ผลดีย่อมจะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติโดยทางอ้อมส่วนหนึ่งมิใช่หรือ
อย่างไรก็ตามความ “อยากเห็น” ของข้าพเจ้านั้นคงจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุด และ
เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ตราบใดที่ตนเองยังคงความเป็นสมาชิกภาพของ สอ.มก.อยู่ และที่ส�ำคัญที่สุด
ยังมีสหกรณ์ฯ คอยสนองตอบความ “อยากเห็น” ของตนเองเป็นระยะอยูเ่ สมอ ดังนัน้ ภายในอนาคต
อันใกล้นี้ ข้าพเจ้าหวังใจว่า สอ.มก. คงจะต้องริเริ่มด�ำเนินการตามความ “อยากเห็น” ของข้าพเจ้า
และอีกหลายๆ ความ “อยากเห็น” ของสมาชิกสหกรณ์ทงั้ หมด ซึง่ ส่วนใหญ่กเ็ ป็นความ “อยากเห็น”
เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของหมู่มวลชาวประชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ที่ในปัจจุบัน
นี้ต่างก็หลอมรวมเป็นจิตวิญญาณหนึ่งเดียวกัน และมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับ สอ.มก.                  
เพื่อช่วยกันพัฒนาชาติไทยของเราไปตราบนานเท่านาน
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ประกวดบทกลอนวันเกิด
ปี 2554
• รางวัล หุ้น สอ.มก. 2,000.- บาท
วนิดา เลาหสุรโยธิน (7867)

วันเกิดประเสริฐสุข
สินทรัพย์ทวีคูณ
ชีวิตสิพรักพร้อม
ยามเฒ่ามิยากไร้

นิรทุกข์และโศกสูญ
จิตชื่นระรื่นใจ
ธนออมถนอมไว้
มนรื่นมโนรมย์

• รางวัลชมเชย หุ้น สอ.มก. จ�ำนวน 1,000.- บาท
จันทร์นวล รัตรสาร (2160)

เวียนวาระวันเกิด
สินทรัพย์ทวีพลัน
ออมเงินจะมากน้อย
ออมธรรมประจ�ำใจ

สิริเลิศประเสริฐสรรพ์
นิรทุกข์ปลาตภัย
มิละค่อยสะสมไป
ภวสุขนิรันดร์กาล
163

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ
ล�ำดับ เลขทะเบียน
1
6907
2
8866
3
5955
4
5643
5
2968
6
1118
7
1684
8
1934
9
1961
10
2243
11
2485
12
2651
13
2710
14
2861
15
3002
16
3009
17
3158
18
3551
19
3552
20
3637
21
3744
22
5637
23
6095
24
6350
25
6408
26
6513
27
6725
28
7049
29
7054
30
7663
31
7816
32
7818
33
8231
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ชื่อสมาชิก
นายสมชาย
ทองพราย
นายสมคิด
บุตรเบ้า
นายพัฒน์ธนันตร์ ตนานุประวัติ
นางจรุณ
พราทิตย์
นางสมศรี
ทองสะอาด
นางประณมรัตน์ สุคนธปฎิภาค
นางวราภรณ์
เตียวพิพิธพร
นางสุลิณี
รุ่งจรัสนนท์
นางทองหยด
สังขมาลย์
นายนิยม
บุญสาร
นางอารี
จั่นขาว
นางจ�ำเนียร
กรรมสิทธิ์
นางชูศรี
วังศิริ
นายเสวก
วงษา
นายเมธาสิทธิ์ หงษ์ยะปานันท์
นายปลูก
ดวงสุวรรณ์
นางจีรภัทร์
พันธุ์ประดิษฐ์
นางวิไล
งามทับทิม
นายสมชาย
ชั้วทอง
นางสาวถนอมศรี ฉิมอ�่ำ
นายกฤษณชัย บุสสา
นายชัยณรงค์ ภิณโทแก้ว
นายอ�ำพร
โพธิพันธ์
นายส�ำราญ
ชื่นชม
นายสมชาย
มูลผล
นายสมโภชน์
ใหญ่เอี่ยม
นายทวี
หมื่นสอาด
นายสมศักดิ์
แจ่มวิถีเลิศ
นางวรรณา
เทพมุณี
นางนงนุช
สุโภชน์
นายพุฒ
ม่วงนอก
นางมาณี
มากจันทึก
นายวิเชียร
คนฟู

สังกัด
ก.กพส.
ก.กพส.
ศษ.
สฝ.กพส.
ก.
สถ.
ปม.
วท.
สอ.
สวพ.
สอ.
สอ.
สอ.
กยอ.
สวพ.
สวพ.
สอ.
สอ.
สวพ.
กนส.
วท.
วศ.
วท.
กยอ.
กยอ.
สอ.
สวพ.
ปม.
วท.
วศ.
สวพ.
สวพ.
กยอ.

จ�ำนวนเงิน
1,500
1,500
2,000
1,000
1,000
5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
2,000
5,000
5,000
3,000
5,000
3,000
1,000
5,000
5,000
2,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
2,000

วันที่รับเงิน
9 เม.ย. 53
24 พ.ค. 53
16 มิ.ย. 53
19 ก.ค. 53
17 ส.ค. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
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ล�ำดับ เลขทะเบียน
34
8235
35
8580
36
8955
37
9508
38
9629
39
10462
40
10526
41
10699
42
10791
43
11029
44
11112
45
11176
46
1015
47
3063
48
4355
49
4380
50
4383
51
6174
52
6302
53
7238
54
7891
55
7917
56
8845
57
10021
58
11084
59
11753
60
11880
61
3487
62
3723
63
7421
64
7861
65
8089
66
9849
67
11108
68
11221

ชื่อสมาชิก
นางสาวทัศนีย์ ธรรมโอรส
นางอัญชัญ
มหาคงคา
นายวิบูลย์
ชลานันต์
นายสมพร
บุญอินทร์
นางสาวเบญญาภา พึ่งโพธิ์
นายชัชรัตน์
สีน�้ำเงิน
นางสาวดุจ ฝัน เอีย้ งสุวรรณปัทมะ
นางสุกัญญา
เอกม่วง
นางสาวปรัชญาพร วรรณรักษาศักดิ์
นางอรวรง
ออมสิน
นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ
นางพุทธชาติ
ตรีภาส
นางสมหมาย
ชุ่มขุนทด
นายสนั่น
สมโชค
นายประหยัด
สุตเศวต
นางสาววาสนา บัวจันทร์
นางธนภรณ์
ธรรมโอรส
นางบงกช
วัดเมือง
นางอนุรัตน์
ฑีฆะบุตร
นางสาวธาริณี สุขจิตต์
นางพูลทรัพย์
โห้เฉื่อย
นางสาวสมใจ ขุนเจริญ
นางสาวิณี
มณฑปใหญ่
นางสาวอัจฉรา ฤกษ์อุโฆษ
นางจันทิมา
ศรีนาค
นางสาวสุธันวา จนุบุษย์
นายสมศักดิ์
ชัยสวัสดิ์
นางยุพิน
แย้มเกษร
นางลาวัลย์
สุวรรณโภชน์
นางสาวรัตนา สุทธินา
นางสาวอารีรัตน์ สิชฌวัฒน์
นายณรงศักดิ์ ค�ำหอมกุล
นางฉลวย
ปรางค์มณี
นางสาวสังวาลย์ ช้างสอน
นางอัจฉรี
เอี่ยมชู

สังกัด
กจน.
สฝ.
ศษ.
อก.
วท.
กจน.
สทป.
วศ.
สวพ.
ศษ.
อก.
วท.
วน.
วศ.
กนส.
สวพ.
สฝ.
วท.
สวพ.
กนส.
บว.
สห.
กนส.
วศ.
วท.
สฝ.
กยอ.
บธ.
สพ.กพส.
ก.
สพ.กพส.
สวพ.กพส.
กค.
อก.
กค.

จ�ำนวนเงิน
5,000
5,000
2,000
5,000
5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
2,000
5,000
5,000
3,000
3,000
2,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
3,000
2,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
5,000
2,000
3,000
3,000
2,000
3,000
2,000
3,000

วันที่รับเงิน
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
20 ธ.ค. 53
20 ธ.ค. 53
20 ธ.ค. 53
20 ธ.ค. 53
20 ธ.ค. 53
20 ธ.ค. 53
20 ธ.ค. 53
20 ธ.ค. 53
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ล�ำดับ เลขทะเบียน
69
11247
70
11563
71
3110
72
5748
73
7535
74
8411
75
10617
76
963
77
2645
78
6911
79
7217
80
7236
81
9347
82
10887
83
11337
84
1026
85
9331
86
11822
87
7409
88
1537
89
1258
90
1633
91
3211
92
8258
93
2737
94
6029
95
6030
96
8092
97
8663
98
9547
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ชื่อสมาชิก
นายทรงศักดิ์
รวมใหม่
นางสาววีณา
จันทร์ขุนพัฒน์
นายทรัพย์
แสนสามารถ
นางประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์
นายยงยุทธ
อินนุรักษ์
นายสุเทพ
ปล้องมาก
นางสาวสุพัตรา ศรีจิ๋ว
นางสมบัติ
อิ่มยิ้ม
นางนันทวัน
เนตรสาน
นางสาวสมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์
นายชัยวัฒน์
บ�ำรุงจิตต์
นายสุชาติ
ด้วงแค
นางณัฐกันย์
ชินนรานันทน์
ว่าที่ ร.ต.หญิงปาณิสรา ฤทธิสร
นางสาวสมใจ หกหนู
นายออมสิน
มีมั่งคั่ง
นางธันยนันท์
วรรณา
นายสุชาติ
เอี่ยมเคลือบ
นายสุชาติ
สุวรรณทัศน์
นายเฉลียว
พ่วงรักษ์
นางเชาวลี
เกตุกราย
นางสาวประเจียด แสงเปล่งปลั่ง
นายทองหล่อ
ทรัพย์เฉลิม
นางกิ่งกานท์
พานิชนอก
นางมะลิ
สุภาจรูญ
นายระพิน
สุขสุเดช
นายสุรินทร์
ทองค�ำ
นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์
นางลัดดา
ภู่เงิน
นางไพลิน
จิตรชุ่ม
รวม  

สังกัด
สบค.
วศ.
กยอ.
มน.
วศ.
วท.
วศ.
มน.
ปม.
วท.
ศษ.
สวพ.
บธ.
วศ.
สห.
วน.
ศรช.
กยอ.
วท.
วท.
สพ.กพส.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
วศ.
มน.
สวพ.
อก.
ปม.
ปม.

จ�ำนวนเงิน
2,000
3,000
3,000
5,000
3,000
2,000
2,000
3,000
5,000
3,000
2,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
5,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
3,000
3,000
2,000
3,000
3,000
2,000
329,000

วันที่รับเงิน
20 ธ.ค. 53
20 ธ.ค. 53
21 ธ.ค. 53
21 ธ.ค. 53
21 ธ.ค. 53
21 ธ.ค. 53
21 ธ.ค. 53
22 ธ.ค. 53
22 ธ.ค. 53
22 ธ.ค. 53
22 ธ.ค. 53
22 ธ.ค. 53
22 ธ.ค. 53
22 ธ.ค. 53
22 ธ.ค. 53
23 ธ.ค. 53
23 ธ.ค. 53
23 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 53
27 ธ.ค. 53
28 ธ.ค. 53
29 ธ.ค. 53
29 ธ.ค. 53
29 ธ.ค. 53
30 ธ.ค. 53
30 ธ.ค. 53
30 ธ.ค. 53
30 ธ.ค. 53
30 ธ.ค. 53
30 ธ.ค. 53
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รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าท�ำบุญงานศพ
กรณี สมาชิก คู่สมรส บิดา/มารดา และบุตร เสียชีวิต ประจ�ำปี 2553
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

เลขทะเบียน
3475
3955
4508
4272
7652
7402
8366
861
4328
7078
3408
917
8305
3974
5754
6175
2110
6213
8789
7825
2783
8429
1034
8881
2095
2035
8599
1769
735
3616
6670
1899
2267

ชื่อสมาชิก
นายยงยุทธ ภู่ภูสิทธิ์
นางบังอร
เจริญกิจพูลผล
นายจีรวัฒน์ วีรังกร
นายมีลาภ
นัฏสถาพร
นางศรัญญา คล้ายสอน
นายธีระ
รักความสุข
นายสุรินทร์ คงชุ่ม
นางไพพรรณ คติการ
นางสุพรรณา เตชะสกุล
น.ส.อนงค์นาฎ ศรีวิหค
นายทวีศักดิ์ ทรงศิริกุล
นางสุนี
ไชยชุ่มศักดิ์
นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง
นายสมาน
สัญจรโคกสูง
นายพยงค์
เสมแย้ม
นายสุทธิ
ไชยยนต์
นางจิตราพรรณ เทียมปโยธร
น.ส.นิรชรา
โรจนแพทย์
นายอิศรา
เชาระก�ำ
นางปราณี
จันทร์มาลา
นางส�ำรวย
เทพมุณี
นายชัยวัฒน์ จอมเมือง
นายทอง
ศรีชาติ
นางนันท์ธิมา แฉ่งประเสริฐ
นางเบญจมาศ กาญจนวิโรจน์
นายเหลื่อม ชิดโคกสูง
น.ส.สมพิช
เมธีพงษ์
นายสมคิด
เกิดมนตรี
นางวาลุลี
โรจนวงศ์
นายพนัส
น�้ำสุวรรณ
นางส�ำเริง
เกิดมนตรี
นางอุไร
น�้ำสุวรรณ
นายพนม
น�้ำสุวรรณ

สังกัด
กยอ.
วศ.
กนส.
สกฬ.
กบศก.
สพ.
กนส.
ก.
วท.
วท.
ปม.
ก.
วศ.
ศบ.
ก.
วท.
ก.
สพ.กพส.
สวพ.กพส.
พวก.
ศษ.
วมก.
สวพ.
กยอ.
ศษ.
ก.
ศษ.
สวพ.
ก.
ก.
สวพ.
ศษ.
กบศก.

สมาชิก
48,000
84,000
42,200
36,100
58,000
-

คู่สมรส บิดา  มารดา
9,750
10,875
10,500
10,875
6,375
6,750
5,250
10,500
7,500
11,625
13,125
5,250
10,125
9,375
13,125
9,375
4,500
6,000
24,750
4,875
4,125
26,250
4,875
13,125
11,625
16,500
24,000
13,500

บุตร
-

วันที่รับเงิน
4 ม.ค. 53
5 ม.ค. 53
5 ม.ค. 53
7 ม.ค. 53
8 ม.ค. 53
12 ม.ค. 53
12 ม.ค. 53
13 ม.ค. 53
14 ม.ค. 53
15 ม.ค. 53
18 ม.ค. 53
19 ม.ค. 53
25 ม.ค. 53
28 ม.ค. 53
29 ม.ค. 53
1 ก.พ. 53
2 ก.พ. 53
2 ก.พ. 53
5 ก.พ. 53
8 ก.พ. 53
9 ก.พ. 53
9 ก.พ. 53
12 ก.พ. 53
12 ก.พ. 53
15 ก.พ. 53
16 ก.พ. 53
16 ก.พ. 53
18 ก.พ. 53
22 ก.พ. 53
23 ก.พ. 53
23 ก.พ. 53
24 ก.พ. 53
24 ก.พ. 53
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ล�ำดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

168

เลขทะเบียน
6500
8700
8502
3479
2971
5824
5824
7421
7542
9458
1917
6905
6168
6275
7379
8953
39
2997
3194
5618
7324
8007
8467
8281
6191
6624
2097
3161
6358
8130
5864
7187
2149
3696
8874
8479

ชื่อสมาชิก
นางสุดารัตน์ รัตนพันธุ์
น.ส.กาญจนา เมณฑกานุวงษ์
นายยอดยิ่ง คงทอง
นางค�ำเบา
เขียงค�ำ
นางชั้น
สอาดดี
นางสุมล
พฤกษะศรี
นางสุมล
พฤกษะศรี
น.ส.รัตนา
สุทธินา
นายประเสริฐ กดสูงเนิน
นายวิชัย
กดสูงเนิน
นายสมชาย รัตนพันธุ์
นายอาคม
บริสุทธินันท์
นายชาติชาย ยมะคุปต์
น.ส.วิมล
ลิ่มเศรษโฐ
น.ส.พัวพันธุ์ ทองหยด
นางเมธนี
อารยะสกุล
นายประทีป ราชแพทยาคม
นางไมซิน
สุตโต
นางพัทร์ศรัณย์ พลอยศรี
นายประยูร เมฆปั้น
นายทองใบ พิมสาร
น.ส.นิภา
เขื่อนควบ
นายมงคล
กวางวโรภาส
นายสมควร แสงนาค
นายนพดล
แสงพิทักษ์
นางสมคิด
จันทวงษ์
นางภิรญา
พุ่มไสล
นายวิเชียร
ลีลาวัชรมาศ
นายทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
นายชูศักดิ์
จอมพุก
นางอรวรรณ วงษ์วานิช
น.ส.จิตธนา
โตนดดง
นายยศ
ทรัพย์เย็น
นายส�ำราญ พงษ์เงิน
นางมะลิ
พงษ์เงิน
นางดวงพร สุวรรณกุล

สังกัด
สบค.
ศนก.
ศศ.
สวพ.
ก.
กบศก.
กบศก.
ก.
กยอ.
ศผน.
สฝ.
กบศก.
วศ.กพส.
ศษ.
ศษ.
มน.
ก.
สวพ.
กค.
สวพ.
สพ.กพส.
สวพ.
วศ.กพส.
กยอ.
ก.กพส.
ก.
วน.
อก.
วศ.
ก.กพส.
สวพ.
สบค.
ศษ.
สธ.
วศ.
ก.

สมาชิก
48,000
75,000
22,250
38,900
22,500
-

คู่สมรส บิดา  มารดา
17,250
4,500
4,875
11,625
21,000
10,125
10,125
6,750
6,750
2,625
7,875
9,375
6,750
4,125
21,000
24,000
7,125
6,000
5,250
9,375
8,625
13,500
12,000
9,000
5,625
10,125
7,125
13,500
11,250
4,500
5,250

บุตร
-

วันที่รับเงิน
24 ก.พ. 53
24 ก.พ. 53
25 ก.พ. 53
26 ก.พ. 53
3 มี.ค. 53
4 มี.ค. 53
4 มี.ค. 53
4 มี.ค. 53
10 มี.ค. 53
10 มี.ค. 53
11 มี.ค. 53
17 มี.ค. 53
22 มี.ค. 53
22 มี.ค. 53
22 มี.ค. 53
23 มี.ค. 53
24 มี.ค. 53
25 มี.ค. 53
25 มี.ค. 53
29 มี.ค. 53
2 เม.ย. 53
9 เม.ย. 53
9 เม.ย. 53
12 เม.ย. 53
19 เม.ย. 53
20 เม.ย. 53
21 เม.ย. 53
21 เม.ย. 53
22 เม.ย. 53
23 เม.ย. 53
27 เม.ย. 53
28 เม.ย. 53
29 เม.ย. 53
4 พ.ค. 53
4 พ.ค. 53
6 พ.ค. 53
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ล�ำดับ
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

เลขทะเบียน
8823
8441
1661
2757
6625
5906
2246
2699
5561
2755
2833
3030
7160
7160
6661
2282
5534
8964
7618
6333
5753
5904
6343
2281
1306
4351
8375
829
2221
7961
8562
3714
3886
924
1083
5482

ชื่อสมาชิก
นางณัฐฐิญา จิตรฉ�่ำ
นางอรพินท์ พันธุ์ไพโรจน์
นางเบญจาภรณ์ สรรพานิช
นายมาโนช
สุวรรณศิลป์
นายบุญชู
แก้วภู
นายจรูญ
บุญวงษ์
น.ส.จินตนา
อารยะรังสฤษฏ์
นางงามชื่น
ศรีพรายพรรณ
นางบุญโฮม รารอด
นายสันติ
ปานนพภา
นางพรรณนภา ศักดิ์สูง
นางวิสมัย
มโนมัยพิบูลย์
นางรุ่งพันธุ์ สดเจริญ
นางรุ่งพันธุ์ สดเจริญ
นางประเสริฐ ศิลปกอบ
นางนิรมล
อุปรมัย
นายนุสรณ์
ปานนพภา
นางธนพร
ธรรมสถิตย์เดช
น.ส.อรุณศรี เลาหะศิรมิ ากุล
นายบุญมี
เพ็งไธสง
นางวงศ์
จันทเลิศ
นายถวัลย์
จันทเลิศ
นายสมคิด
คดพิมพ์
นางจุนเจือ
โล่ห์สุวรรณ
นางประทุมวัน บุญชุ่ม
นายยงยุทธ มาตรทอง
นายสุชัย
ตนัยอัชฌาวุฒ
นายทองใบ บุญชุ่ม
นายส�ำเร็จ
บุญพระ
นางฉลวย
เอี่ยมบุรี
น.ส.สมศรี
กลั่นน�้ำเค็ม
นายอินทวัฒน์ บุรีค�ำ 
นายวิรัตน์
สุรกิจสกุล
นายเชิด
สนสร้อย
นายสมศักดิ์ ใช้ไหวพริบ
นายวุฒิพงศ์ เอี่ยมบุรี

สังกัด
ศษ.กพส.
วมก.
ศษ.
สกฬ.
สวพ.
สวพ.กพส.
ศษ.
สวพ.
กบศก.
ก.
วท.
มน.
ศษ.
ศษ.
กนส.
สพ.
ก.กพส.
ศนก.
ศษ.
สวพ.
ก.กพส.
สวพ.กพส.
ก.
วท.
สวพ.
กบศก.
วท.
สวพ.
สฝ.
กนส.
ปม.
ก.กพส.
กนส.
วน.
กนส.
ก.กพส.

สมาชิก
40,500
81,000
48,000
42,000
36,200

คู่สมรส บิดา  มารดา
4,500
5,250
13,875
12,750
8,625
10,125
13,500
12,750
10,500
12,750
10,500
7,500
7,500
16,500
13,500
10,500
4,125
6,750
9,375
20,250
9,375
27,000
27,750
21,750
5,250
13,500
12,000
4,875
11,625
22,500
27,750
-

บุตร
-

วันที่รับเงิน
6 พ.ค. 53
7 พ.ค. 53
10 พ.ค. 53
12 พ.ค. 53
12 พ.ค. 53
14 พ.ค. 53
26 พ.ค. 53
26 พ.ค. 53
26 พ.ค. 53
31 พ.ค. 53
31 พ.ค. 53
31 พ.ค. 53
31 พ.ค. 53
31 พ.ค. 53
1 มิ.ย. 53
3 มิ.ย. 53
4 มิ.ย. 53
4 มิ.ย. 53
7 มิ.ย. 53
10 มิ.ย. 53
11 มิ.ย. 53
14 มิ.ย. 53
14 มิ.ย. 53
15 มิ.ย. 53
16 มิ.ย. 53
16 มิ.ย. 53
16 มิ.ย. 53
18 มิ.ย. 53
21 มิ.ย. 53
21 มิ.ย. 53
21 มิ.ย. 53
25 มิ.ย. 53
28 มิ.ย. 53
29 มิ.ย. 53
30 มิ.ย. 53
30 มิ.ย. 53
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ล�ำดับ
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

170

เลขทะเบียน
8822
4440
6394
8800
7430
5916
408
1061
3777
2695
2291
1623
6370
7049
527
2737
4487
7755
2575
6541
9207
5765
1237
5596
853
4034
4548
6883
7792
5752
7178
531
6943
8788
9351
6409

ชื่อสมาชิก
นางสวรส
ศรีอนันตคม
นางอรพรรณ สุรกิจสกุล
นายวินัย
ศรีแสงฉาย
นายสมพงษ์ โสดา
น.ส.พรรทิมา ติยะบุตร
น.ส.พรสา
พ่วงลา
นายค�ำนวณ ตั้นพันธุ์
นายจันทร์
ไชยเนตร
นายณรงค์
สิงห์บุระอุดม
นางวิภา
ภักดี
น.ส.จริยา
ภักดีอักษร
นางศรีสวัสดิ์ ทาสุคนธ์
นายเทอม
สระทองค�ำ
นายสมศักดิ์ แจ่มวิถีเลิศ
นางถนอมศรี สีดาลี
นางมะลิ
สุภาจรูญ
น.ส.ประกอบ ชุ่มปก
นางพิชวดี
เอี่ยมประมูล
นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
นายประสิทธิ์ พินิจการ
นางชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
นายช�ำนาญ ฉัตรแก้ว
นายโนรี
สุภาจรูญ
นางสมจิต
สมพรหมทิพย์
นางนิ่ม
กลั่นสวน
นายจรัส
สมพรมทิพย์
นางอารีลักษณ์ เต็มตระกูล
นายชิต
ทองผิว
นายจารึก
แสงสุข
นายสมชาย สันธนะดิลก
นายจเร
เลิศสุดวิชัย
นายเสียง
วันนา
น.ส.ฐานิตา
แสงธรรมประทีป
นายสุชิน
พันยุโดด
นางส�ำราญ ศรีสังข์
นายภัทรชัย แก้วเกตุ

สังกัด
ศษ.กพส.
กนส.
ก.กพส.
กบศก.
ศบ.
สวพ.
วศ.
วขศ.
ก.
สค.
ศศ.
วท.
กบศก.
ปม.
สขศ.
วศ.
สห.
ศษ.
ก.กพส.
วศ.กพส.
ศษ.
ก.
วศ.
กบศก.
ก.
ก.กพส.
สอ.
สพ.
ก.
ก.กพส.
วศ.
สขศ.
กค.
ปม.กพส.
ศษ.กพส.
กยอ.

สมาชิก
87,000
72,000
48,000
48,000
41,300
84,000
29,100
38,400
84,000
-

คู่สมรส บิดา  มารดา
4,500
4,500
6,750
10,125
11,250
11,250
6,750
9,000
7,500
27,750
21,750
12,750
13,125
3,375
10,500
27,750
10,875
10,500
7,875
6,375
7,500
27,750
7,875
4,875
3,000
18,000
-

บุตร
8,625
-

วันที่รับเงิน
30 มิ.ย. 53
2 ก.ค. 53
2 ก.ค. 53
2 ก.ค. 53
5 ก.ค. 53
12 ก.ค. 53
13 ก.ค. 53
13 ก.ค. 53
13 ก.ค. 53
15 ก.ค. 53
16 ก.ค. 53
20 ก.ค. 53
20 ก.ค. 53
20 ก.ค. 53
22 ก.ค. 53
23 ก.ค. 53
28 ก.ค. 53
28 ก.ค. 53
2 ส.ค. 53
2 ส.ค. 53
2 ส.ค. 53
3 ส.ค. 53
5 ส.ค. 53
5 ส.ค. 53
6 ส.ค. 53
6 ส.ค. 53
6 ส.ค. 53
11 ส.ค. 53
11 ส.ค. 53
20 ส.ค. 53
25 ส.ค. 53
26 ส.ค. 53
27 ส.ค. 53
31 ส.ค. 53
1 ก.ย. 53
7 ก.ย. 53

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ล�ำดับ
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

เลขทะเบียน
2163
8988
3704
4552
5902
6862
6958
7205
7235
4373
7457
747
2578
3020
7390
8455
5926
7228
7721
1174
8921
6164
7890
5729
6263
7900
5776
1970
2350
3482
8048
5857
5650
4045
8503
7931

ชื่อสมาชิก
น.ส.สมนา
พูนพิพัฒน์
นายณรงค์
วีระไวทยะ
นายศุภชาติ สุขารมณ์
น.ส.นฤวรรณ สินเกิดสุข
นายส�ำรวย
สมพรหมทิพย์
นายชิต
ขยันงาน
น.ส.บุปผา
รอตเสียงล�้ำ
นายพเยาว์
นรินทร
น.ส.สิริกร
กาญจนสุนทร
นายทองหล่อ ขยันงาน
น.ส.พิมพร
ตรีสอน
นายสมพล
บุญสนอง
นายฉาย
พูลรักษ์
นายประเสริฐ ทิมเล็ก
นางมะลิวัลย์ มีจ�ำรัส
นายชูศักดิ์
แสนพล
นายเสกศึก
ชดช้อย
นายวิรัตน์
สุวรรณาภิชาติ
นายจ�ำเริญศักดิ์ ปุหิ้น
นางเล็ก
สัตนาวุฒิ
นายสัณฑพงศ์ สัตนาวุฒิ
นายประสาท สว่างเมฆ
นายไพวรรณ์ สุขศรี
นายเจือ
อ่อนศิริ
นายอดุล
วรรณจนา
นางสุวิสา
พัฒนเกียรติ
น.ส.สร้อยสุดา ณ.ระนอง
นางสมใจ
อรุณศรีโสภณ
นายบรรเทา กิตติศักดิ์
นายพนิต
เข็มทอง
นายสมเกียรติ ไทยปรีชา
นายสมภพ
นวีภาพ
นายโภคัย
เพ็งสมยา
นางวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
นางวรรณวิภา คูสกุล
นายอมร
อารี

สังกัด
ศษ.
ปม.
ศบ.
บว.
สวพ.กพส.
ก.กพส.
ก.
กบศก.
สค.
ก.กพส.
ศษ.กพส.
กยอ.
ก.
กยอ.
สสอ.กพส.
วมก.
สพ.
ศวท.
วท.
วศ.
กยอ.
กบศก.
ศบ.
กบศก.
วศ.กพส.
สสอ.
มน.
วท.
ศษ.
ศษ.
กบศก.
วท.
สวพ.
อก.
ศบ.
ศษ.

สมาชิก
46,299
48,000
38,300
99,000
42,000
28,500
28,800
45,400
-

คู่สมรส บิดา  มารดา
4,125
11,625
10,500
10,125
8,250
7,875
7,500
7,500
10,875
6,750
7,125
10,125
7,500
6,375
27,750
4,500
9,750
6,375
6,375
10,500
13,875
12,000
6,000
10,125
10,500
11,250
5,250
6,375

บุตร
-

วันที่รับเงิน
10 ก.ย. 53
15 ก.ย. 53
16 ก.ย. 53
16 ก.ย. 53
16 ก.ย. 53
16 ก.ย. 53
16 ก.ย. 53
16 ก.ย. 53
16 ก.ย. 53
17 ก.ย. 53
20 ก.ย. 53
21 ก.ย. 53
21 ก.ย. 53
21 ก.ย. 53
22 ก.ย. 53
24 ก.ย. 53
27 ก.ย. 53
28 ก.ย. 53
28 ก.ย. 53
4 ต.ค. 53
4 ต.ค. 53
6 ต.ค. 53
7 ต.ค. 53
8 ต.ค. 53
12 ต.ค. 53
14 ต.ค. 53
15 ต.ค. 53
18 ต.ค. 53
18 ต.ค. 53
18 ต.ค. 53
18 ต.ค. 53
19 ต.ค. 53
21 ต.ค. 53
22 ต.ค. 53
26 ต.ค. 53
27 ต.ค. 53
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ล�ำดับ
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

172

เลขทะเบียน
8783
9381
7222
7753
1384
1219
5695
7944
8101
8271
4416
9592
7815
9322
6075
25
7175
621
8938
1406
1789
2139
2467
8923
1131
2530
1085
8451
7411
7967
7219
3145
2589
7991
95
7781

ชื่อสมาชิก
นางอุมากร วิสิฐอุดรการ
นายธีระยุทธ จันทะนาม
นายเวช
เต๋จ๊ะ
น.ส.สุมาลี
เชาวลิต
นางวราภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
นางไขแสง
บริรักษ์
นายประสิทธิ์ จารุสันต์
นายจิโรจน์
อากาศสุภา
นายส�ำเร็จ
สวนแก้ว
น.ส.อรไท
อ๊อกกังวาล
นายสุพจน์
วางมูล
น.ส.อรอุษา ค�ำสุข
นายฉลอง
กล้าหาร
น.ส.กษมา
เนตรวิเชียร
นางละอองดาว ธนสมบัติศิริ
นางอุไร
ปริวัตรกุล
นางสุรางค์
ดวงประชา
นายบุญเหลือ เร่งศิริกุล
นางสุนทรี
ขุนทอง
นายพิสุทธ์
มังกรกาญจน์
นางวไล
ธงชัยสวัสดิ์
นางไพลิน
ลิ้มตระกูล
นางพิณทิพย์ กรรณสูตร
นางพรศรี
กาญจนภักดิ์
นางกาญจนา เชื้อทองดี
นายชัย
ทิมเล็ก
นายเชื่อม
พลอยสระศรี
นายสมชัย
วัชระ
นายโสภา
สามารถ
นายณรงค์
คงศิริ
น.ส.ขวัญตา ช้างทอง
นายมนตรี
ทองปรีชา
นางพิกุล
บุญประเสริฐ
นายนพดล
เนตรเล็ก
นางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
นายนิตินัย
สังข์เดช
รวม

สังกัด
กบศก.
ฉกส.
สวพ.
วท.
มน.
วศ.
สฝ.กพส.
วน.
กบศก.
ศษ.
วศ.กพส.
วท.
สวพ.
สขศ.
วศ.
กค.
ก.
ก.กพส.
สขศ.
วท.
ก.
วท.
วท.
สธ.
ศษ.
กยอ.
วศ.
วมก.
สวพ.
ก.
บว.
สค.
อธ.
สอ.
ปม.
สสอ.

สมาชิก
51,000
45,000
42,500
38,100
48,000
48,000
22,500
1,925,849

คู่สมรส บิดา  มารดา
4,875
2,625
7,500
6,375
13,875
13,875
10,500
6,375
6,000
2,625
10,875
2,250
3,000
10,125
15,000
13,875
4,500
27,750
13,875
13,125
4,500
27,750
5,250
7,125
7,500
12,375
13,125
27,750
6,750
612,000 1,235,250

บุตร
8,625

วันที่รับเงิน
27 ต.ค. 53
1 พ.ย. 53
2 พ.ย. 53
3 พ.ย. 53
4 พ.ย. 53
8 พ.ย. 53
8 พ.ย. 53
8 พ.ย. 53
8 พ.ย. 53
8 พ.ย. 53
11 พ.ย. 53
11 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
17 พ.ย. 53
18 พ.ย. 53
19 พ.ย. 53
23 พ.ย. 53
25 พ.ย. 53
29 พ.ย. 53
30 พ.ย. 53
30 พ.ย. 53
1 ธ.ค. 53
1 ธ.ค. 53
2 ธ.ค. 53
3 ธ.ค. 53
8 ธ.ค. 53
13 ธ.ค. 53
14 ธ.ค. 53
14 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
22 ธ.ค. 53
27 ธ.ค. 53
29 ธ.ค. 53
30 ธ.ค. 53
30 ธ.ค. 53

ประมวลภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2552 วันที่ 26 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2553 วันที่ 22 กันยายน 2553
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการประชุมสัมมนากรรมการ และเจ้าหน้าที่

อบรมผู้ประสานงานหน่วยงานต่างจังหวัด
เมื่อ 12 มี.ค. 2553 ณ ห้องประชุม 1 ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ

โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก
ณ โรงแรมลองบีช ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี
วิทยาเขตบางเขน-วิทยาเขตก�ำแพงแสน

โครงการสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
งานเลี้ยงสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ

โครงการให้ความรู้แก่สมาชิกส่วนกลาง

โครงการอบรม
หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 6

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่

สุขภาพกาย-จิต อบรมวิชาชีพ
ไหว้พระ 9 วัด ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ

สรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2554

เยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน สัมมนากลุ่มภาคีสหกรณ์
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THANYA GROUP CO., LTD.

บริษัท ธัญญ กรุ ๊ ป จ� ำ กั ด

บริษัท ธัญญ กรุ๊ป จ�ำกัด
THANYA GROUP CO., LTD.

50 ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-7331739, 02-7332378 แฟ็กซ์ 02-3757317
มือถือ 087-100-6688 E-mail: wansit_yom@hotmail.com

รายงานกิจการประจ�ำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

บริษัท ไทยมารูกิ จ�ำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง อาคารที่จอดรถวิภาวดีรังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

20/11 Moo 2, NGAMWONGWAN ROAD, TUMBON BANGKHEN,
AMPHUR MUONG, NONTHABURI 11000, THAILAND

TEL. (662) 589-3983, 580-1847, 952-7433 FAX : (662) 589-8761
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บริษัท แสงชัยโชค จ�ำกัด

ส�ำนักงานเลขที่ 166 หมู่ 2 ต�ำบลก�ำแพงแสน อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผูร้ บั เหมาก่อสร้างอาคารหอพักนิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
186
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CAN DO CONSTRUCTION CO., LTD.
222 TESSABANRUNGRUKNUA ROAD, LADYOA, JATUJAK, BANGKOK 10900
TEL. 0-2591-7745,0-2580-6574 FAX. 0-2954-3759
E-MAIL : CANDO001@HOTMAIL.COM
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LT
A BRO
KER CO.,

D.

C

HIN

ด

นา่ โบรคเกอร์ จจำ
ิษัท ไช
กั

บร

บริษัท ไชน่า โบรคเกอร์ จ�ำกัด

24/103 ซอยลาดพร้าว 21 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (02) 512-0979 โทรสาร (02) 512-0975 E-mail: china-broker@ windowslive.com

บริษทั ไชน่า โบรคเกอร์ จ�ำกัด เป็นบริษทั นายหน้ารับประกันวินาศภัยทุกประเภท
• ประกันภัยรถยนต์
• ประกันอัคคีภัย
• ประกันภัยมารีน
• ประกันภัยก่อสร้าง • ประกันภัยผู้ค�้ำประกัน • ประกันเสี่ยงภัย
• ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม, ส่วนบุคคล

ตารางความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ข้อตกลงคุ้มครอง /ผลประโยชน์

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา
ทุพพลภาพถาวร (อบ.1)

200,000

300,000

400,000

500,000

1,000,000

2. การรักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้

20,000

30,000

40,000

50,000

100,000

3. การถูกฆาตกรรม หรือลอบท�ำร้ายร่างกาย

200,000

300,000

400,000

500,000

500,000

4. การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

150,000

200,000

250,000

500,000

5. การชดเชยผลประโยชน์ เงินสดรายวัน
(กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล)
(สูงสุด 200 วัน ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ )

200/วัน

300/วัน

400/วัน

500/วัน

1,000/วัน

6. การเสียชีวติ เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุในทีส่ าธารณะ
เป็น 2 เท่าของข้อ 1

400,000

600,000

800,000

1,000,000 2,000,000

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

550

762

974

1,186

2,046

เบีย้ ประกันภัยรวม อากรแสตมป์/ปี

• *เบี้ยประกันดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีอากรแล้ว
• คุ้มครองอายุตั้งแต่ 16 – 60 ปี ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัยและสามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
• อาชีพที่รับประกันภัยต้องปฏิบัติงานในส�ำนักงานหรือมีอาชีพที่ต้องออกนอกส�ำนักงานเป็นครั้งคราว และหรือ
อาชีพช่างที่มีความช�ำนาญและทักษะที่มีการใช้เครื่องกลเพียงเล็กน้อย
• การชดเชยผลประโยชน์เงินสดรายวัน หมายถึง การคุม้ ครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บ
ทางร่างกายของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุและท�ำให้ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมตามมาตรฐานทางการแพทย์และความจ�ำเป็นทางการแพทย์

ผู้สนใจกรุณาติดต่อที่

บริษัท ไชน่าโบรคเกอร์ จ�ำกัด

ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5120979, 086-3412378
โทรสาร 02-5120975 E-Mail : china-broker@windowslive.com
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ปิดเล่ม

การบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 52 ในรอบปี 2553
ทีผ่ า่ นไปนัน้ นอกจากจะ “ขับเคลือ่ น” กิจกรรมเพือ่ สุขภาพ และขบวนการสือ่ สาร
การให้ความรู้ กับมวลสมาชิกผ่านหลากหลายช่องทางแล้ว ยังต้องบริหารเงิน
ทีเ่ หลือจากการให้สนิ เชือ่ ท่ามกลางวิกฤตการเมืองในประเทศและวิกฤตเศรษฐกิจ
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปไปพร้อมๆ กัน
ในปีทผี่ า่ นไปมีสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกทัง้ หมด 922 ท่าน
ประกอบด้วยสมาชิกใหม่ 500 ท่าน สมาชิกเกษียณ 174 ท่าน สมาชิกทัว่ ไป 248 ท่าน
เข้าร่วมโครงการสุขภาพกายใจ 97 ท่าน โครงการไหว้พระปฏิบัติธรรม 468 ท่าน
และเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ 70 ท่าน เป้าหมายของโครงการสัมมนาสมาชิก
คือต้องการท�ำให้สมาชิกเห็นคุณประโยชน์และแนวทางในการใช้สหกรณ์ออมทรัพย์
สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ส่วนเป้าหมายของโครงการหลังต้องการให้สุขภาพ
และคุณภาพชีวติ ของสมาชิกดีขนึ้ หากสมาชิกเห็นภาพต่างๆ ดังกล่าวนีไ้ ด้ชดั เจน
จะท�ำให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความห่วงใย ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ ความก้าวหน้า
และความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์
ส�ำหรับการบริหารงานโดยเฉพาะการบริหารเงินนั้นจะอยู่ในกรอบ
“ประหยัด เก็บเล็กผสมน้อย และมั่นคง”
ท�ำให้ในภาพรวมรายจ่ายในปีนี้ต�่ำกว่าปีที่แล้ว ในขณะที่ก�ำไรสูงกว่า
ปีที่แล้วๆ มา อย่างมีนัยส�ำคัญ
รายละเอียดผลการด�ำเนินงานทัง้ หมดปรากฏอยูใ่ นหนังสือรายงานกิจการ
ประจ�ำปีเล่มนี้แล้วครับ
คณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีฯ ขอขอบคุณฝ่ายจัดการทุกท่าน
ที่ทุ่มเทท�ำงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี ขอขอบคุณ
บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร และผู้มีอุปการคุณทุกท่านในการสนับสนุนการจัดพิมพ์
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ อาบ นคะจัด ผศ.ดร.รังสรรค์
ปิตปิ ญ
ั ญา ผศ.สุชนิ ปลีหะจินดา และ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ทีไ่ ด้กรุณาให้ความเห็น
ที่หลากหลายต่อวงการสหกรณ์
คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือฯ หวังว่ารายงานกิจการประจ�ำปีเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกและผูส้ นใจบ้างตามสมควร ข้อผิดพลาดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
คณะกรรมการฯขอน้อมรับและจะน�ำไปแจ้งให้คณะกรรมการชุดใหม่ทราบเพื่อ
แก้ไขต่อไป
(นาย ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์)
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2553
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.ดร.ทวีวัฒน์
ผศ.สุชิน
นายชาญชัย
นายวิเชียร
นางพูนทรัพย์
นายพงศ์พันธ์
นายสมนึก
น.ส.สมศรี

พิมพ์ที่ อักษรสยามการพิมพ์

ทัศนวัฒน์
ปลีหะจินดา
ไล้เลิศ
ไล้เลิศ
บุญร�ำพรรณ
เหลืองวิไล
ตั้งสุวรรณเสมา
หลิมตระกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

16 ซอยบางแวก 2 แยก 4 จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-4108719, 02-4108795-6 โทรสาร 02-4107813 นายอรุณ รุ่งรุจิโรจน์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 2554
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