รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

KASETSART UNIVERSITY SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.

ที่ สอ.มก.ว.009/2557
6 มกราคม 2557
เรื่อง

ขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556

เรียน

รองอธิการบดี คณบดี ผอ.สำ�นัก/สถาบัน/กอง/สถานี/โครงการฯ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้กำ�หนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2556 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในการนี้สหกรณ์ฯ ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ได้โปรดอนุญาตให้อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ�ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจำ�ปี 2556 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อให้การดำ�เนินการประชุม
ใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
ด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
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รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

KASETSART UNIVERSITY SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
ที่ สอ.มก.ว.079/2557
17 มกราคม 2557
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปีการเงิน 2556 จำ�นวน 1 ชุด
ด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้มมี ติ ครัง้ ที่ 21/2556
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ให้กำ�หนดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา
09.00 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี วิทยาเขตบางเขน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 วันที่ 29 มกราคม 2556
วาระที่ 3 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ และรายงานผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2556
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำ�ปี 2556
วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2556
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2557
วาระที่ 7 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2556
วาระที่ 8 การเลือกตัง้ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำ�เนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2557
วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้งและกำ�หนดค่าธรรมเนียมการ
		
ตรวจสอบ ประจำ�ปี 2557
วาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2557
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
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รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

สารบัญ
พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สารจากประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
สารจากประธานคณะกรรมการดำ�เนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ
คณะกรรมการดำ�เนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
เจ้าหน้าที่
หนังสือขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
โครงสร้างองค์กร
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 วันที่ 29 มกราคม 2556
วาระที่ 3 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์
			 และรายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2556
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำ�ปี 2556
วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2556
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2557
วาระที่ 7 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2556
วาระที่ 8 การเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2557
วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
			 และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2557
วาระที่ 10 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2557
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
			 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ผลการดำ�เนินงานในรอบ 55 ปี
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน
บทความพิเศษ
ปิดเล่ม				
คณะผู้จัดทำ�
ประมวลภาพกิจกรรม สอ.มก. ประจำ�ปี 2556

หน้า

17
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20
21
23
33
61
93
95
107
113
125
127
129
131
132
134
135
151
152
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ฝ่าย
เงินฝาก

ฝ่ายสินเชื่อ
สมาชิก

ฝ่าย
บัญชี
การเงิน
การลงทุน
และให้
สอ. อื่นกู้

บัญชี
งบประมาณ

ฝ่ายการเงิน
และการลงทุน

ผู้ช่วยผู้จัดการ (2)

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

ฝ่ายสมาชิก
สัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ (1)

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการ

โครงสร้างองค์กร

งานประชุม

ฝ่าย
สาขา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทะเบียนสมาชิก
และประมวลผล

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
และประมวลผล
ธุรการ

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ผู้ช่วยผู้จัดการ (3)

ส�ำนักงาน
ก�ำแพงแสน

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
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วาระที่

1

ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 โครงการคนดีศรีสหกรณ์
		 โดยมติคณะกรรมการดำ�เนินการ ครั้งที่ 23/2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์
เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาม ศิริเสถียร อายุ 80 ปี สมาชิกเลขทะเบียน 945 สังกัดคณะเกษตร เป็นคนดีศรี
สหกรณ์ ประจำ�ปี 2556
1.2 ในปี 2556 มีสมาชิกเสียชีวิต 35 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำ�ดับ

22

ชื่อสมาชิก

ลำ�ดับ

ชื่อสมาชิก

1

น.ส.ฉันทนา

ลีนะเสน

19

นายสุมินทร์

สมุทคุปติ์

2

นายสุทธิศักดิ์

เกตุจัตุรัส

20

นายศรัณย์

เพ็ชรพิรุณ

3

นายณรงค์ศักดิ์ สงเคราะห์ราษฎร์

21

นายประสิทธิศกั ดิ์ เทวพิทักษ์

4

นางอักษร

ศรีเปล่ง

22

นายสว่าง

พฤกษาชีวะ

5

น.ส.ฐิติวรรณ

ศรีนาค

23

นายวิโรจน์

ปลีงาม

6

นายประเสริฐ

ชิ้นสุวรรณเจริญ

24

นายบุญเลิศ

กาบตุ้ม

7

นางอัจฉรีย์

จันทลักขณา

25

นางสุภาพ

มงคลประสิทธิ์

8

นายเลิศ

นามเพ็ง

26

นายเบี้ยว

จรจอหอ

9

นายนิวัฒน์

สุวรรณกำ�เนิด

27

นางเจียร

โกพัฒตา

10

นายชุบ

ฉิมพาลี

28

น.ส.พรรณมาศ

คันฉาย

11

นายประกอบ

แกสันเทียะ

29

นายวสันต์

ทองไทย

12

นางศรีอรุณ

เรศานนท์

30

นางเล็ก

สัตนาวุฒิ

13

นางอารีย์

มีศรี

31

น.ส.หทัยกานต์

วินิจนัยภาค

14

นายมนัส

สุภารส

32

นายทวาย

เอื้อดี

15

นางส้มเช้า

คำ�สอน

33

นายเลิศ

อํ่าเอี่ยม

16

นายสมหมาย

มณีเนตร

34

นายเฉลียว

สรงกระสินธุ์

17

นางนิชาภา

สุวรรณนาวิน

35

นายชัยวุฒิ

มาฆพงษ์

18

นายไพโรจน์

อตุรพงศ์

วาระที่

2

รับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2555
วันที่ 29 มกราคม 2556

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้มาประชุม
1. รศ.วุฒิชัย
กปิลกาญจน์
ประธานกรรมการ
2. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
7. นายสุพจน์
ยุตติยงค์
เลขานุการ
8. รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
กรรมการ
10. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
กรรมการ
11. นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
กรรมการ
12. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
กรรมการ
13. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา กรรมการ
14. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร
กรรมการ
15. นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
กรรมการ
16. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ที่มาลงทะเบียน
		 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ จำ�นวน 3,348 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศ.พิเศษ อาบ
2. ดร.วิวัฒน์
3. ผศ.สุชิน
4. นางพรรณวิภา
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แดงสุภา
ปลีหะจินดา
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายวิโรจน์
นางสุวาพร
นายเจริญ
นายเอี่ยม
นายสมพงษ์
นายเรืองชัย
นางสาวสมศรี

นิรามยกุล
ชื่นอารมณ์
ศรีแสง
จันท์เทวนุมาส
โกมลวาทิน
โชคชัยมงคล
หลิมตระกูล

เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้ตรวจสอบภายใน
นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการ
ผู้จัดการ

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรคสอง รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
ประธานกรรมการ ทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งว่าในปี พ.ศ. 2555 มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม จำ�นวน 30 คน ตามรายชื่อ
ในหน้าที่ 22 จึงขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกเสียชีวิต เป็นเวลา 1 นาที
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2554
		 ประธานฯ ได้มอบ นายสุพจน์ ยุตติยงค์ เลขานุการ นำ�เสนอรายงานการประชุมใหญ่
สามัญ ประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณาทีละหน้า ตั้งแต่หน้าที่ 24 - 36
ซึ่งได้แจกให้กับสมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว
		 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554 โดยไม่มีข้อแก้ไข
2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2555
		 นายสุพจน์ ยุตติยงค์ เลขานุการ นำ�เสนอรายงานการประชุมใหญ่วสิ ามัญครัง้ ที่ 1 ประจำ�ปี
2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณาทีละหน้า ตั้งแต่หน้าที่ 37 – 39
		 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 โดยไม่มีข้อแก้ไข
วาระที่ 3 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ และพิจารณา
รายงานประจ�ำปี 2555
3.1 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และลาออก
		
ประธานฯ ได้มอบให้ นางสาวสมศรี หลิมตระกูล ผู้จัดการ นำ�เสนอรายงานจำ�นวนสมาชิก
เข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2555 ดังนี้
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		 3.1.1
			
			
			
			
			
			
		 3.1.2
			

สมาชิกสามัญ
จำ�นวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
8,230 คน
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
751 คน
สมาชิกลาออกระหว่างปี
(82) คน
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
(27) คน
สมาชิกถูกจำ�หน่ายชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (ให้ออก)
(17) คน
จำ�นวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
8,855 คน
สมาชิกสมทบ
จำ�นวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำ�นวน 2,122 คน

3.2 พิจารณารายงานประจำ�ปี 2555
		 นางสาวสมศรี หลิมตระกูล นำ�เสนอรายงานประจำ�ปี 2555 ซึ่งแสดงผลการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมทีละหน้า ตั้งแต่หน้าที่ 42-72 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องทุน
อุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ควรที่จะเพิ่มวงเงินมากกว่านี้ โดยประธานฯ รับข้อเสนอไว้ให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการไปพิจารณาต่อไป
		 มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประธานฯ ได้มอบให้ นายเจริญ ศรีแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นำ�เสนอรายงาน แต่ด้วยนาย
เจริญ ศรีแสง สุขภาพไม่ดี จึงอนุญาตให้ นายเอี่ยม จันท์เทวนุมาส ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นำ�เสนอรายงานแทน
โดยนำ�เสนอ งบดุล งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตั้งแต่หน้าที่ 76 – 99
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2555
ประธานฯ ได้มอบให้ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอการจัดสรร
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2555 จำ�นวนเงิน 583,789,956.41 บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา ในหน้าที่ 102
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประจ�ำปี 2556
ประธานฯ ได้มอบให้ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอประมาณการรายได้รายจ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปี 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตั้งแต่หน้าที่ 104 – 112 ดังนี้
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		 ประมาณการกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน		
600,000,000 บาท
		 งบค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น			
73,857,000 บาท
ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยตั้งข้อสังเกตไว้ ซึ่งประธานฯ รับเพื่อนำ�กลับ
ไปพิจารณาในคณะกรรมการดำ�เนินการต่อไป ดังนี้
		 สหกรณ์ฯ ควรจะจัดตั้งสำ�นักงานวิทยาเขตเพิ่มเติม
		 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาสมาชิก มีความซํ้าซ้อนกับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ควรจะร่วมกันจัดจะเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2556 ตามเสนอ
วาระที่ 7

พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
ประธานฯ ได้มอบให้ นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นำ�เสนอ
รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2555 ซึ่งได้แจกให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วอีก 1 เล่ม
โดยแยกต่างหากจากรายงานกิจการประจำ�ปี 2555
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบตามรายงานที่นำ�เสนอ
วาระที่ 8

การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประธานฯ ได้มอบให้ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำ�เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
สรรหาเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2556 ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหา
กรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 ได้แก่ สายวิชาการ 3 คน สาย
สนับสนุน 4 คน และตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการสาย
ละ 1 คน รวม 3 คน ได้แก่
สายวิชาการ
1. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
2. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
3. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
สายสนับสนุน
1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
2. นายนพดล
ระโยธี
3. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
4. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางธาริณี ประนิช
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์
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3. ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกผูท้ ไ่ี ด้รบั การสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชือ่ ให้เป็นกรรมการดำ�เนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2556
ต่อจากนั้น รศ.บพิธ จารุพันธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
รองประธานกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามข้อบังคับข้อ 43 วรรคสาม ได้แก่
1. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
2. นายนิพนธ์
ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 2
3. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
รองประธานกรรมการคนที่ 3
4. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
รองประธานกรรมการคนที่ 4
5. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
รองประธานกรรมการคนที่ 5
6. ผศ.ภัคพร
วงษ์สิงห์
เลขานุการ
7. นายนพดล
ระโยธี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
วาระที่ 9

พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีเพือ่ เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ และก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบให้ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ นำ�เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อ
เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2556 ในหน้าที่ 126
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือก นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล เป็นผู้สอบบัญชีของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2556 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี จำ�นวน
130,000.-บาท ต่อปี และเลือก นายเอี่ยม จันท์เทวนุมาส เป็นผู้สอบบัญชีสำ�รอง
วาระที่ 10 พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ นำ�เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำ�หนดวงเงิน
ที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือคํ้าประกันประจำ�ปี 2556 จำ�นวนเงิน 5,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำ�เนินงานที่
วางไว้ และเสริมสภาพคล่องตามความจำ�เป็น ในหน้าที่ 128
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือคํา้ ประกัน จำ�นวนเงิน 5,500 ล้านบาท ตามเสนอ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา นำ�เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักการ การนำ�เงินไปฝากหรือ
ลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อให้การบริหารการลงทุน
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ของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี ซึง่ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน ในหน้าที่ 130 และไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักการตามเสนอ
วาระที่ 12 พิจารณาการน�ำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภททีก่ องทุนรวม
มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ ในอสังหาริมทรัพย์นั้น
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิตปิ ญ
ั ญา นำ�เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารนำ�เงินไปลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น และเมื่อผ่าน
ที่ประชุมใหญ่แล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อนถึงจะลงทุนได้
ในหน้าที่ 132 และไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
วาระที่ 13 พิจารณาแก้ ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
รศ.บพิธ จารุพนั ธุ์ นำ�เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อ 17 ว่าด้วยสมาชิกที่ย้ายหรือออกจากการเป็นบุคลากร เนื่องจากเดิมให้สิทธิ
สมาชิกที่เป็นบุคลากรที่ได้รับบำ�นาญตามกฎหมายว่าด้วยบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ เมื่อยินยอมให้หักบำ�นาญ
เป็นเงินค่าหุ้นรายเดือน ตามที่กำ�หนดไว้ตามข้อบังคับข้อ 23 ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกทุกประการ
ต่อมาได้มกี ารแก้ไขกฎหมายให้สทิ ธิสมาชิกทีเ่ ป็นบุคลากร ประเภทลูกจ้างประจำ�ให้ได้รบั บำ�เหน็จ
รายเดือน เมื่อยินยอมให้หักบำ�เหน็จรายเดือนเป็นเงินค่าหุ้นรายเดือนแล้ว ตามที่กำ�หนดไว้ตามข้อบังคับข้อ 23
ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกทุกประการเช่นกัน ดังนี้
ข้อความเดิม
“ข้อ 17 สมาชิกทีย่ า้ ยหรือออกจากการ
เป็นบุคลากร โดยไม่มคี วามผิด สมาชิก
ที่ย้ายหรือออกจากการเป็นบุคลากร
ตามข้อบังคับข้อ 5 (ก) (3) โดยไม่มี
ความผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์
ด้วยก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และ
จะของดชำ�ระค่าหุน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีหนีส้ นิ
ไม่เกินค่าหุ้น โดยได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดำ�เนินการ และอาจกู้
เงินได้ ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
เหตุผล
“ข้อ 17 สมาชิกที่ย้ายหรือออกจาก 1. เพื่อไม่ต้องเสนอที่ประชุม
การเป็นบุคลากร โดยไม่มีความผิด คณะกรรมการดำ�เนินการ
สมาชิกที่ย้ายหรือออกจากการเป็น พิจารณาในการขอคงสภาพ
บุคลากรตามข้อบังคับข้อ 5 (ก) (3) สมาชิก
โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจาก 2. เพื่อลดขั้นตอนในการขอ
สหกรณ์ดว้ ยก็ให้ถอื ว่าคงเป็นสมาชิก คงสภาพสมาชิกของลูกจ้าง
อยู่ และจะของดชำ�ระค่าหุ้นได้ก็ต่อ ประจำ � ที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ
เมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น โดยได้รับ บำ�เหน็จรายเดือน โดยไม่มี
อนุญาตจากคณะกรรมการดำ�เนิน ความผิด
การ และอาจกู้เงินได้ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
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ข้อความเดิม
ในกรณีทสี่ มาชิกออกจากการ
เป็นบุคลากรดังกล่าวในวรรคแรกโดย
ได้รับบำ�นาญตามกฎหมายว่าด้วย
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ และรับ
บำ�นาญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อยินยอมให้หักเงินบำ�นาญเป็นเงิน
ค่าหุ้นรายเดือน ตามที่กำ�หนดไว้ ตาม
ข้อบังคับข้อ 23 ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่
ในฐานะสมาชิกทุกประการ”

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ในกรณีที่สมาชิกออกจาก
การเป็นบุคลากรดังกล่าวในวรรคแรก
โดยได้รับบำ�นาญ ตามกฎหมายว่า
ด้วยบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือ
รับบำ�เหน็จรายเดือน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำ�เหน็จลูกจ้าง และรับบำ�นาญ
หรื อ รั บ บำ � เหน็ จ รายเดื อ น ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ
ยินยอมให้หกั เงินบำ�นาญ หรือบำ�เหน็จ
รายเดือนเป็นเงินค่าหุ้นรายเดือน
ตามที่กำ�หนดไว้ตามข้อบังคับข้อ 23
ก็ให้ มีสทิ ธิและหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิก
ทุกประการ”

เหตุผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 17 ได้ตามเสนอ
วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ให้สมาชิกเสนอแนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในโอกาสถัดไป มีสมาชิกที่แสดงความคิดเห็น เสนอแนะซึ่งประธานรับไว้พิจารณา
พอสรุปเป็นสังเขป ได้ดังนี้
14.1 สหกรณ์ฯ ควรทีจ่ ะต้องแก้ไขข้อบังคับเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิกให้ละเอียดมากกว่า
เป็นอยู่ในปัจจุบัน
14.2 ให้โอกาสนิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสมาฝึกงานที่สหกรณ์ฯ มากขึ้น
14.3 การทำ�ประกันชีวิตกลุ่ม ขอให้บริษัทรับประกันชีวิตตลอดไปจนถึงเสียชีวิต
14.4 การต่ออายุการทำ�งานคุณวิเชียร สลากรธนวัฒน์ รองผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำ�งาน
ให้สหกรณ์มาตลอด เมื่อต่ออายุการทำ�งานก็ควรจะให้มีตำ�แหน่ง เช่น เป็นผู้จัดการสาขา ตามคุณงามความดีที่
ได้กระทำ�ต่อสหกรณ์มาโดยตลอด
14.5 การเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมใหญ่ควรที่ต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันบ้าง
14.6 รายชื่อสมาชิกที่ถูกนํ้าท่วม ปรากฏว่ามีการพิมพ์ชื่อตกหล่นหลายคน
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14.7 การตรวจสอบหลักทรัพย์ของกรรมการ ดูที่ผิดแปลง และสมาชิกหนีไป สหกรณ์ฯ ควรที่
ต้องตรวจสอบกรรมการและพิจารณาความผิด
14.8 ค่านายหน้า (commission) ที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ควรนำ�เข้าบัญชีของสหกรณ์
และเงินที่ให้กรรมการสหกรณ์กู้เป็นเงินในส่วนนี้หรือไม่
14.9 การกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือสูตรการจ่ายโบนัส ขณะนีก้ รรมการฯ ได้ด�ำ เนินการแล้วหรือยัง
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
						
					
					

วุฒิชัย กปิลกาญจน์
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

					
					
					

สุพจน์ ยุตติยงค์
(นายสุพจน์ ยุตติยงค์)
เลขานุการ

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

สำ�เนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)				
ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)

(ลงชื่อ)		
ตำ�แหน่ง เลขานุการ
(นายสุพจน์ ยุตติยงค์)
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รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2556
ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 55
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 56
วันพุธที่ 29 มกราคม 2557

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
การบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ สอ.มก. ในรอบปี 2556 ทีผ่ า่ นมานับว่าประสบผลสำ�เร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ในทุกๆ ด้าน ถึงแม้ว่าในครึ่งปีหลังของการดำ�เนินงานจะได้รับผลกระทบจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ผันผวนค่อนข้างสูง มีปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย ทำ�ให้ผล
การดำ�เนินงานด้านการลงทุนซึ่งเป็นรายได้แหล่งสำ�คัญของ สอ.มก. ได้รับผลกระทบไปด้วย อย่างไรก็ตามจาก
การวางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกุมและคอยปรับตัวอยู่เสมอ ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมายัง
อยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ
คณะกรรมการดำ�เนินการขอรายงานผลการดำ�เนินงานโดยสังเขป ดังนี้
1. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555
รายการ
1. จำ�นวนสมาชิก (คน)
2. จำ�นวนสมาชิกสมทบ (คน)
3. ทุนเรือนหุ้น
4. ทุนสำ�รอง
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
6. เงินรับฝากออมทรัพย์
7. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
8. เงินรับฝากประจำ�
9. สินทรัพย์รวม
10. กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
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31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
9,409
8,855
2,164
2,122
5,247,065,330.00 4,813,769,970.00
815,204,499.93
727,484,174.76
260,792,147.93
178,108,653.82
327,350,629.39
325,231,380.55
11,466,394,853.55 10,672,374,474.67
4,856,550,294.65 3,859,725,823.16
24,465,259,070.74 21,944,808,004.21
631,641,671.23
583,789,956.41

หน่วย : บาท
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ
554
6.26
42
1.98
433,295,360.00
9.00
87,720,325.17
12.06
82,683,494.11
46.42
2,119,248.84
0.65
794,020,378.88
6.92
996,824,471.49
20.53
2,520,451,066.53
11.49
47,851,714.82
8.20
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2. การรับสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
2.1 สมาชิก
		 จำ�นวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

		
		
		
		
		

สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
สมาชิกลาออกระหว่างปี
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
ถูกจำ�หน่ายชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (ให้ออก)
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

2.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. ทุนเรือนหุ้น
		 ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
		 เพิ่มขึ้นระหว่างปี
		 ลดลงระหว่างปี
		 คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

8,855
675
74
28
19
9,409

คน
คน
คน
คน
คน
คน

2,164 คน
4,813,769,970
476,991,850
(43,696,490)
5,247,065,330

บาท
บาท
บาท
บาท

4. เงินรับฝาก		
		 การดำ�เนินงานในรอบปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้รับเงินฝาก
ประเภทต่างๆ ดังนี้

เงินฝาก
ออมทรัพย์
325,231,380.55
ยอดยกมา 1 มกราคม 2556
983,384,682.20
บวก เงินฝากเพิ่มขึ้นระหว่างปี
(981,265,433.36)
หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี
เงินรับฝากสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 327,350,629.39
รายการ

เงินฝาก
เงินฝากประจ�ำ
ออมทรัพย์พิเศษ
10,672,374,474.67 3,859,725,823.16
7,567,422,940.38 5,165,181,773.41
(6,773,402,561.50) (4,168,357,301.92)
11,466,394,853.55 4,856,550,294.65

รวม
14,857,331,678.38
13,715,989,395.99
(11,923,025,296.78)
16,650,295,777.59
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5. เงินให้กู้แก่สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ฯ มียอดให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือ เป็นเงินทัง้ สิน้ 4,179,938,712.40
บาท รายละเอียด ดังนี้
		 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
8,755,834.55 บาท
		 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
1,213,109,779.46 บาท
		 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
2,958,073,098.39 บาท
		 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้
(92,433.90) บาท
		 รวมลูกหนี้เงินกู้
4,179,846,278.50 บาท
		 ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
7,463,713.21 บาท
		 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
(7,463,713.21) บาท
		 ลูกหนี้สุทธิ
4,179,846,278.50 บาท
6. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
		 ยอดเงินให้กู้ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
					
		 ให้กู้ระหว่างปี
		 ช�ำระคืนระหว่างปี
		 คงเหลือหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
					

จ�ำนวน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
จ�ำนวน
เป็นเงิน

7. เงินลงทุน
		 ยอดเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
		 ลงทุนเพิ่มระหว่างปี
		 ลงทุนครบก�ำหนด/ไถ่ถอนระหว่างปี
		 คงเหลือเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556-ราคาตามบัญชี
		 บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
		
รวมเงินลงทุนมูลค่ายุติธรรม

23
3,374,580,000
4,632,000,000
(3,202,960,000)
33
4,803,620,000

สหกรณ์
บาท
บาท
บาท
สหกรณ์
บาท

12,233,867,337.47
1,577,845,726.39
(1,830,678,308.14)
11,981,034,755.72
200,883,535.92
12,181,918,291.64

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8. กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและสังคม : Corporate Social Responsibility
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ได้จดั สรรทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการ
สมาชิก เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกให้ดีขึ้น และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
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นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ยังส่งเสริมกิจรรมช่วยเหลือสังคม โดยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามวาระ และโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและ
ชุมชนใช้เงินทั้งหมด 38,193,131 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 เพื่อสมาชิก
		 ทุนสวัสดิการสมาชิก
		 - เงินวันเกิด
		 - เงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
		 - เงินเพื่อการครองชีพ
		 - มงคลสมรส
		 - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร/เงินรับขวัญบุตร
		 - สมาชิกที่เป็นโสด
		 - อุบัติเหตุ กระดูกหัก/แตก หรือแผลฉกรรจ์
		 - กรณีคนไข้ใน
		 - กรณีอัมพาต อัมพฤกษ์หรือโรคร้ายแรงอื่น
		 - เงินขวัญถุง
		 - เงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
		 - เงินสงเคราะห์เมื่อคู่สมรสถึงแก่กรรม
		 - เงินสงเคราะห์เมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรม
		 - เงินสงเคราะห์เมื่อบุตร-ธิดาถึงแก่กรรม
		
		
		
		
		
		
		

ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี
- ทุนบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม
- ทุนการศึกษาส�ำหรับสมาชิก
- เงินช่วยเหลือท�ำบุญ
- เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

11,133,330
7,027,500
6,548,700
75,000
135,000
59,400
55,500
938,600
172,000
810,946
1,475,950
440,375
1,451,250
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จ�ำนวน 2,037,200
จ�ำนวน 2,158,100
จ�ำนวน 215,000
จ�ำนวน 319,400
จ�ำนวน 543,500
จ�ำนวน
20,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 เพื่อสังคม
		 8.2.1 ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลฯ
				 - ถวายเงินตามโครงการพัฒนาชุมชนในพระอุปถัมภ์
จ�ำนวน 100,000 บาท
					 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
					 วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
				 - ถวายเงินตามโครงการพัฒนาชุมชนในพระอุปถัมภ์
จ�ำนวน 100,000 บาท
					 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
					 ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
						
		
รวม 200,000 บาท
		 8.2.2 โครงการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมชุมชนบางบัว ร่วมกับกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนบางบัว เป็นเงิน 50,000 บาท
		 8.2.3 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�ำปี 2556
				 - ด้านวิชาการ
จ�ำนวน 550,000 บาท
				 - ด้านกิจกรรม
จ�ำนวน 550,000 บาท
								
รวม 1,100,000 บาท
				 - สนับสนุนวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.
					 วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตก�ำแพงแสน
จ�ำนวน 30,000 บาท
				 - สนับสนุนสลากกาชาด มก.
จ�ำนวน 54,000 บาท
				 - สนับสนุนการจัดรายการโทรทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี
					 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
100,000 บาท
				 - สนับสนุนวิทยาเขตศรีราชา
จ�ำนวน 100,000 บาท
				 - สนับสนุนวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
จ�ำนวน 100,000 บาท
				 - สนับสนุนวิทยาเขตก�ำแพงแสน
จ�ำนวน 100,000 บาท
				 - สนับสนุนชมรม มก. อาวุโส
จ�ำนวน 100,000 บาท
				 - สนับสนุนกิจกรรม มก. อื่นๆ
จ�ำนวน 89,380 บาท
				 - สนับสนุน “โครงการห้องสมุดชุมชน ประจ�ำปี 2556”
					 ของส�ำนักหอสมุด มก.
จ�ำนวน 50,000 บาท
								
รวม 723,380 บาท
		 8.2.4 ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
				 - ร่วมบริจาคเงินตามโครงการนํ้าใจต้านภัยหนาว
จ�ำนวน 11,500 บาท
				 - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือ
					 สหกรณ์ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศฟิลิปปินส์
จ�ำนวน 10,000 บาท
								
รวม
21,500 บาท
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		 8.2.5 ด้านการทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
				 - ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท�ำบุญถวาย
					 ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2556
					 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี
จ�ำนวน
				 - ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
จ�ำนวน
				 - ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯ
จ�ำนวน
				 - ร่วมท�ำบุญกับสหกรณ์ และมูลนิธิต่างๆ
จ�ำนวน
								
รวม
		 8.2.6 ด้านกิจกรรมวิชาการ
				 - สนับสนุนโครงการ “ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 20”
					 ผ่านชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
จ�ำนวน
								
รวม
		 8.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเยาวชน
				 - สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับชุมชนต่างๆ
จ�ำนวน
				 - สนับสนุน “โครงการปันรักสู่น้อง”
					 ร่วมกับกองกิจการนิสิต มก.
จ�ำนวน
				 - สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับภาคีสหกรณ์บางเขน
จ�ำนวน
								
รวม

250,000
20,500
23,000
79,000
372,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,000 บาท
10,000 บาท
44,000 บาท
20,000 บาท
84,000 บาท
148,000 บาท

9. ผลงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
9.1 ผลงานคณะกรรมการบริหาร
		 1. คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้เข้าเฝ้าถวาย
รายงานผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ ปี 2555 และในการนี้ได้ทูลเกล้าถวายเงินสนับสนุนโครงการในพระ
อุปถัมภ์ของสมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ ทั้ง 2 พระองค์ จำ�นวน 200,000.00 บาท ดังนี้
			 1.1 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
			 1.2 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ วังศุโขทัย
		 2. ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมีมติเสนอชื่อ ผศ.นาม ศิริเสถียร เลขทะเบียนสมาชิก 945
เข้ารับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีสหกรณ์ ประจำ�ปี 2555” จัดโดย สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พืน้ ที่ 2 นัน้ ผศ.นาม ศิรเิ สถียร ได้รบั การคัดเลือกเป็นคนดีศรีสหกรณ์ ประจำ�ปี 2555 และเข้ารับโล่และเกียรติบตั ร
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มีนบุรี
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		 3. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ และ ประกาศ สอ.มก. ดังนี้
ลำ�ดับที่

ระเบียบ สอ.มก. ว่าด้วย

1
2

การให้บริการระบบเอทีเอ็ม พ.ศ. 2555
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556
ประกาศ สอ.มก.
การให้เงินกู้เพือ่ การประกอบอาชีพประเภทโครงการธุรกิจ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกทีเ่ ป็นข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ� และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
(ฉบับที่ 5)
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกทีเ่ ป็นพนักงาน
เงินรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ�ของหน่วย
งานพิเศษ มก. พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 5)

1
2
3

มติคณะกรรมการดำ�เนินการ
ครั้งที่ – วันที่
4/2556 วันที่ 14 มีนาคม 2556
13/2556 วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
15/2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556
7/2556 วันที่ 26 เมษายน 2556 และ
20/2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
7/2556 วันที่ 26 เมษายน 2556

		
4. โครงการสาธารณประโยชน์ และโครงการตามแผนพัฒนา ดังนี้

		 4.1 โครงการออมวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณ โดยรณรงค์ให้สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า 300,000.00
บาท นำ�เงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเพิ่ม โดยสหกรณ์ฯ จะสมทบให้ 2% ภายใน 1 เดือนหลังจาก
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิก จำ�นวน 77,460.00 บาท
			 4.2 โครงการออมเงินในเดือนแห่งการออม (ตุลาคม) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกเห็นความ
สำ�คัญของการเก็บออมเงินและสร้างนิสัยรักการออม โดยมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ฝากเงินในช่วงเวลาดังกล่าว
			 4.3 โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
				 - สนับสนุนโครงการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล จำ�นวน 50,000.00 บาท แก่
ภาคีสหกรณ์บางเขน ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 11 สหกรณ์ ได้แก่ สอ.กรมป่าไม้ จำ�กัด
สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จำ�กัด สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด สอ.กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด สอ.กรมประมง
จำ�กัด สอ.สำ�นักงานปฏิรูปที่ดิน จำ�กัด สอ.ดาต้าวันประเทศไทย จำ�กัด สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
สอ.กรมปศุสัตว์ จำ�กัด สอ.กรมการขนส่งทางบก จำ�กัด และ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด		
				 - สนับสนุนโครงการ “เดิน-วิ่ง การกุศล” จำ�นวน 34,000.00 บาท เพื่อหารายได้
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
			 4.4 จัดซื้อรถรางให้กับ มก. เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกแก่นิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�นวน 2 คัน
			 4.5 ให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
				 - สนับสนุนสลากบำ�รุงกาชาดไทย ร่วมกับ มก. เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จ
พระราชกุศลบำ�รุงสภากาชาดไทย ปี 2556 จำ�นวน 250,000.00 บาท โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์
และหน่วยงานอื่น
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				 - สนับสนุนกิจกรรมโครงการปันรักสู่นอ้ ง ปี 2556 จำ�นวน 20,000.00 บาท เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือแก่บุคคลที่ด้อยโอกาส และตระหนักถึงปัญหาสังคม
				 - สนับสนุนโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ปี 2556 จำ�นวน 20,000.00 บาท
				 - ร่วมทำ�บุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2556 ร่วมกับ มก. จำ�นวน 250,000.00
บาท ซึ่งรวมกับยอดเงินที่ได้รับจากการทำ�บุญจากสหกรณ์อื่น
				 - สนับสนุนโครงการค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ปี 2556 จำ�นวน 10,000.00 บาท
				 - ให้เงินสนับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละวิทยาเขต โดยมอบให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้บริหารจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตกำ�แพงแสน และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วิทยาเขตละ 100,000.00 บาท)
				 - สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการและกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�นวน 1,100,000.00
บาท
				 - สนับสนุนกิจกรรมสำ�นักหอสมุด มก. โครงการห้องสมุดชุมชน จำ�นวน 50,000.00
บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียน ประชาชนที่ขาดแคลนทั้งในเขตเมือง และถิ่น
ทุรกันดารในเขตชนบทได้มหี อ้ งสมุดไว้เพือ่ ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และสามารถบริหารจัดการห้องสมุดอย่าง
ยั่งยืน
9.2 คณะกรรมการเงินกู้
		 1. อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม ปี 2556
			 สหกรณ์ฯ ได้กำ�หนดดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืมในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี
		 2. สหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกทั้งสิ้น ดังนี้
ประเภทเงินกู้
จำ�นวน (ราย)
จำ�นวนเงิน (บาท)
เงินกู้ฉุกเฉิน
6,937
71,713,900.00
เงินกู้สามัญ
3,655
1,307,187,850.00
เงินกู้พิเศษ
927
1,137,446,460.00
		 3. รายงานเงินกู้ประเภทต่างๆ ประจำ�ปี 2556 มีดังนี้
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เดือน
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
บาท
มกราคม
288 3,046,800.00 202
62,842,200.00 67
86,732,000.00
กุมภาพันธ์
375 3,606,400.00 243
89,346,400.00 67
75,487,500.00
มีนาคม
670 6,338,500.00 301 113,234,560.00 83 102,006,300.00
เมษายน
613 6,049,350.00 307 109,361,200.00 54
50,443,600.00
พฤษภาคม
605 6,394,000.00 388 141,714,340.00 77 105,882,100.00
มิถุนายน
528 5,743,300.00 305 106,054,500.00 84 101,123,000.00
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เดือน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

เงินกู้ฉุกเฉิน
ราย
บาท
424 4,118,900.00
792 7,965,850.00
412 4,115,650.00
681 6,885,950.00
842 9,383,400.00
707 8,065,800.00
6,937 71,713,900.00

เงินกู้สามัญ
ราย
บาท
314 120,324,900.00
268 102,476,800.00
261
94,889,100.00
260
93,453,600.00
513 177,348,800.00
293
96,141,450.00
3,655 1,307,187,850.00

ราย
104
85
50
71
80
105
927

เงินกู้พิเศษ
บาท
132,004,200.00
110,956,460.00
78,144,500.00
83,341,300.00
102,988,100.00
108,337,400.00
1,137,446,460.00

4. จำ�นวนเงินและรายชือ่ สมาชิกทีส่ หกรณ์ขอรับค่าสินไหมทดแทนจากการทำ�ประกันภัยผูค้ าํ้ ประกัน
		 4.1 สหกรณ์ขอรับค่าสินไหมทดแทนการทำ�ประกันภัยผูค้ า้ํ ประกันในปี 2556 เป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้
2,852,877.65 บาท ซึ่งได้รับค่าสินไหมฯ แล้วจำ�นวน 608,995.82 บาท และยังอยู่ระหว่างรอรับค่าสินไหมฯ
อีกจำ�นวน 2,243,881.83 บาท
		 4.2 รายชื่อสมาชิกที่สหกรณ์ขอรับค่าสินไหมทดแทนการทำ�ประกันภัยผู้คํ้าประกัน
ชื่อ-สกุล
1. นายสมชาย พลอยมณี
2. นายชัชวาลย์ ชูวิเชียร
3. นายทองอยู่ แสงจันทร์
4. นายนพพล รอดจากภัย
5. นายฉัตร์ชัย วิสุวรรณ
6. นายอัศวเดช ภิณโทแก้ว
7. นายสิทธิจุพร ยิ่งยศกำ�จรชัย
8. นายทัศรินทร์ ศิลปนาวิน
9. นางจินตนา อมาตยกุล
10. นายอนันตพงษ์ งามขำ�
11. นางสาววิชญา ปุยทอง

สังกัด
กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ
ศูนย์หนังสือ มก.
กองกิจการนิสิต
กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ
ศูนย์หนังสือ มก.
วิทยาเขตศรีราชา
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักงานอธิการบดี

12. นางสาวกฤตธีรา พรหมภักดี

กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

13. นายประสพผล โสภาค

สำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน

หมายเหตุ
ได้รับค่าสินไหมแล้ว
ได้รับค่าสินไหมแล้ว
ได้รับค่าสินไหมแล้ว
ได้รับค่าสินไหมแล้ว
ได้รับค่าสินไหมแล้ว
อยู่ระหว่างรอรับสินไหม
อยู่ระหว่างรอรับสินไหม
อยู่ระหว่างรอรับสินไหม
อยู่ระหว่างรอรับสินไหม
อยู่ระหว่างรอรับสินไหม
อยู่ระหว่างรอรับสินไหม
อยู่ระหว่างรอรับสินไหม
อยู่ระหว่างรอรับสินไหม

หมายเหตุ สอ.มก. จะได้รับค่าสินไหมภายใน 15 วันทำ�การโดยประมาณ หลังจากบริษัทตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆ ครบถ้วนแล้ว						
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9.3 คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
		 คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2556 ได้ดำ�เนินการตามข้อบังคับ ข้อ 49
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทัว่ ไป ให้การศึกษา อบรมสมาชิก และผูท้ ส่ี นใจให้ทราบถึงอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการการบริหารงานของสหกรณ์ และดำ�เนินการอื่นตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
		 กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี มีดังนี้
		 1. ข่าว สอ.มก. รายเดือน 12 ฉบับ จัดส่งให้สมาชิกเป็นรายบุคคล สมาชิกสมทบที่แจ้งความ
ประสงค์รับข่าวสาร สอ.มก. และส่งไปเผยแพร่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
				 2. อบรมผู้ประสานงานหน่วยงานต่างจังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1
ชัน้ 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี เพือ่ ให้ผปู้ ระสานงานได้รบั ทราบลักษณะงานวิธปี ฏิบตั งิ าน ขัน้ ตอนต่างๆ ได้ถกู ต้อง
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและอำ�นวยความสะดวกให้กับสมาชิกภายในหน่วยงาน ดังนี้
					 2.1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายปัญญา ไพจันทร์ และ นาย
สมศักดิ์ เจริญสุข
					 2.2 วิทยาเขตศรีราชา ได้แก่ นางพัชรลักษณ์ เจวจินดา
					 2.3 สถานีวิจัยดอยปุย ได้แก่ น.ส.นิตยา พุ่มสุข
				 2.4 สถานีวิจัยประมงศรีราชา ได้แก่ น.ส.พลอยณิศา ชูไกรพินิจ
					 2.5 สถานีวิจัยทับกวาง ได้แก่ นางขวัญฤทัย เมฆหมอก
					 2.6 สถานีวิจัยปากช่อง ได้แก่ นายอภิเชษฐ บุญเรือง
					 2.7 ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้แก่ นางปิยนุช ศรไชย
					 2.8 โครงการพหุภาษา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นางอรวรง ออมสิน
					 2.9 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ได้แก่ นางรัชกร อรชุน
				 3. โครงการประชุมสัมมนากรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ 16 - 17 มีนาคม 2556 จังหวัดจันทบุรี
		 4. โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก จำ�นวน 4 ครั้ง ดังนี้
					4.1 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 30 – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 ผู้เข้าสัมมนา 100 คน
ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
					 4.2 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 ผู้เข้าสัมมนา 81 คน
ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
					 4.3 ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ผู้เข้าสัมมนา 53 คน
ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
					 4.4 ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าสัมมนา 103 คน
ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
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		 5. โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ เพือ่ ให้สมาชิกได้ทราบบทบาท หน้าที่ ระเบียบสิทธิและสวัสดิการ
ต่างๆ ที่พึงได้รับภายใต้เงื่อนไข (สมาชิกใหม่ที่ยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศจะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการวันเกิด) ในปี
2556 จัดอบรมจำ�นวน 7 ครั้ง ดังนี้
				 5.1 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 ผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 112 คน
ณ บ้านทะเลสีครีม จังหวัดสมุทรสงคราม
				 5.2 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 ผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 107 คน
ณ บ้านทะเลสีครีม จังหวัดสมุทรสงคราม
				 5.3 ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 115 คน
ณ บ้านทะเลสีครีม จังหวัดสมุทรสงคราม
				 5.4 ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 ผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 56 คน ณ
บ้านทะเลสีครีม จังหวัดสมุทรสงคราม
				 5.5 ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 113 คน ณ ห้องพันธุม
ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
				 5.6 ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 59 คน ณ ห้องพันธุม
ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
				 5.7 ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ผู้ผ่านการปฐมนิเทศ 76 คน ณ โรงแรม
เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร
			 6. โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท วันเสาร์ท่ี 31 สิงหาคม – วันอาทิตย์ท่ี 1 กันยายน 2556 ณ ห้องพันธุม
ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี ผู้ผ่านการอบรม 15 คน
			 7. มอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผูม้ รี ายได้นอ้ ย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) เงินได้รายเดือนไม่เกิน
20,000.- บาท เปิดรับเรื่องระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงระดับปริญญาตรี โดยหากมีบุตรกำ�ลังศึกษาอยู่ 1 คน จะได้รับ 1,800.-บาท, 2 คน จะได้รับ 3,200.-บาท
และ 3 คน จะได้รับ 3,800.-บาท มีสมาชิกยื่นขอรับทุนจำ�นวน 897 ราย เป็นเงิน 2,035,800.- บาท ดังนี้
จำ�นวนบุตร
1 คน
2 คน
3 คน
รวม
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รวมทัง้ สิน้
จำ�นวนราย
609
258
30
897

จำ�นวนเงิน
1,096,200
825,600
114,000
2,035,800

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

			 8. พิธมี อบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ประจำ�ปี 2556 เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
บุตรสมาชิกทีม่ กี ารเรียนดีตามเกณฑ์ทส่ี หกรณ์ฯ กำ�หนด ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับปริญญาตรี
เปิดรับเรื่องระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน มีสมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร จำ�นวน 835 ราย
เป็นเงิน 2,177,200.- บาท
				 เกณฑ์การพิจารณาและเงินทุน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด จะพิจารณา
ให้ทุนในแต่ละระดับชั้น แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้
				 1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
(เกรดเฉลี่ย ไม่ตํ่ากว่า 3.5) ทุนละ 2,200.- บาท
				 2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
(เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.3) ทุนละ 2,400.- บาท
				 3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
(เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.2) ทุนละ 2,700.- บาท
				 4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.2) ทุนละ 2,700.- บาท
				 5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3) ทุนละ 3,000.- บาท
				 6. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
(เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3) ทุนละ 3,200.- บาท
				 7. ระดับอุดมศึกษา (จบปริญญาตรี) ได้รับเกียรตินิยมตลอดหลักสูตรการศึกษา
													
ทุน ละ 4,000.- บาท
			 9. มอบทุนการศึกษาสำ�หรับสมาชิก ทุนจัดสรร 500,000.-บาท เปิดรับเรื่องระหว่างเดือนมิถุนายน
– เดือนกรกฎาคม มีสมาชิกยืน่ เรือ่ งขอรับทุนฯ จำ�นวน 39 ทุนๆ ละไม่เกิน 10,000.-บาท เป็นเงิน 319,400.-บาท
			 10. มอบทุนการศึกษาสำ�หรับบุตรของสมาชิกทีค่ สู่ มรสถึงแก่กรรม เปิดรับเรือ่ งระหว่างเดือนมิถนุ ายน
– เดือนกรกฎาคม มีสมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนฯ จำ�นวน 20 ราย เป็นเงิน 212,000.-บาท หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การให้ทุนการศึกษา ดังนี้
				 10.1 เป็นสมาชิกของ สอ.มก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
				 10.2 การยื่นขอรับทุนภายใน 1 ปีหลังจากคู่สมรสถึงแก่กรรม ยกเว้นผู้ที่ได้ทุนนี้มาก่อนและผู้ที่
คู่สมรสถึงแก่กรรมแต่บุตรยังไม่เข้าศึกษา
				 10.3 สิทธิได้รับทุนปีละครั้ง รวมแล้วไม่เกิน 5 ครั้ง โดยเริ่มนับตั้งแต่ปี 2554
				 10.4 สมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรมแล้วสมรสใหม่ ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการนี้
				 10.5 ทุนการศึกษาสำ�หรับบุตรของสมาชิกที่คู่สมรสถึงแก่กรรม ตามระดับการศึกษา
					 - ระดับ อนุบ าล – ประถมศึก ษา
ไม่เกินทุน ละ 5,000.- บาท
					 - ระดับ มัธ ยมศึก ษา และประกาศนีย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) ไม่เกินทุน ละ 7,000.- บาท
					 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
											
ไม่เกินทุน ละ 10,000.- บาท
			 11. งานแสดงมุทติ าจิตแก่สมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการ เพือ่ เป็นเกียรติและมอบของทีร่ ะลึก หุน้ สอ.มก.
คนละ 50 หุ้น หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ และหนังสือ 5 ทางลัดเข้าถึงแก่นแท้ชีวิต บรรยาย
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“การเตรียมตัวสู่สุขภาพดีในวัยสูงอายุ” โดย พันโทหญิง พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ที่ได้รับการขยายเวลาราชการ จำ�นวน 147 คน พร้อมกับเงินเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและเงินขวัญถุง รวมเป็นเงิน 7,245,179.-บาท
			 12. ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ จำ�นวน 10 ราย เป็นเงิน
20,500.-บาท
			 13. ปฏิทินปีใหม่แบบตั้งโต๊ะ ให้กับสมาชิก หัวหน้าภาควิชา คณะ สำ�นัก ผู้มีอุปการคุณ และสหกรณ์
ลูกค้า จำ�นวน 10,000 ฉบับ
			 14. หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2556 จำ�นวน 4,000 เล่ม
			 15. โครงการ “คนดีศรีสหกรณ์” ประจำ�ปี 2556
				 คุณสมบัติของคนดีศรีสหกรณ์
				 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
				 2. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม
				 3. เป็นผู้มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม
				 4. เป็นผู้มีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม
				 5. เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการดำ�รงชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
				 คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีมติเป็นเอกฉันท์
เลือก ผศ.นาม ศิริเสถียร อายุ 80 ปี สมาชิกเลขทะเบียน 945 สังกัดคณะเกษตร อายุการเป็นสมาชิก 45 ปี
10 เดือน เป็นคนดีศรีสหกรณ์ประจำ�ปี 2556
			 16. กระเป๋าล้อลาก คันชักคู่ จำ�นวน 9,500 ใบ มอบให้สมาชิก สอ.มก. เนื่องในโอกาสครบรอบ 55
ปี สอ.มก. ซึ่งได้ดำ�เนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
				 คณะกรรมการจัดซื้อ
					 1. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
ประธานกรรมการ
					 2. นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
กรรมการ
					 3. น.ส.สดใส ศรีเจริญสุข		
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจรับ
					 1. ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์		
ประธานกรรมการ
					 2. นายนพดล ระโยธี		
กรรมการ
					 3. นางวนิดา อภิสุนทรางกูร
กรรมการ
คณะกรรมการจัดซื้อได้พิจารณาเอกสารการเสนอราคาจากผู้ยื่นซองเสนอราคา จำ�นวน 4 ราย
ดังนี้
					 1. นายสมศักดิ์ ชุติพงศ์พิมล
					 2. บริษัท บางกอกพรีเมียมโปรดักส์ จำ�กัด
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					 3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
					 4. บริษัท พรีเมียมเบสท์โปรดักส์ จำ�กัด
ผลปรากฏว่าได้พิจารณาจัดซื้อจากบริษัท พรีเมียมเบสท์โปรดักส์ จำ�กัด ซึ่งเสนอรายละเอียด
ถูกต้องตรงตามที่สหกรณ์กำ�หนด และได้ต่อรองราคาแล้วคงเหลือเป็นเงิน 3,467,500.00 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
9.4 คณะกรรมการบริหารการเงิน
		 ถึงแม้ว่าในช่วงต้นปี 2556 ปัญหาเศรษฐกิจโลกจะมีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แต่ก็

เป็นการฟืน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป และยังคงมีความไม่แน่นอนของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ประกอบกับในช่วงปลายปียังมีปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ที่ส่งผล
ให้ความเชื่อมั่นของเอกชนเปราะบางยิ่งขึ้นด้วยปัญหานานัปการทำ�ให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง
ทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนในตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงครึ่งปีหลังลดตํ่าลง คณะกรรมการบริหารการเงินได้
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำ�เนินนโยบายบริหารการเงินด้วยความรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
โดยให้ความสำ�คัญกับการปรับตัวให้สามารถแข่งขันและรักษาระดับการเติบโตของ สอ.มก. อีกทั้งเพื่อสามารถให้ผล
ตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราที่เป็นธรรม
		 ในรอบปี 2556 สอ.มก. ไม่ได้มีการขยับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ย เงินให้สมาชิกกู้ยืมเลย
ถึงแม้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 2 ครั้งๆ ละ 0.25 ต่อปี รวม
ร้อยละ 0.50 ต่อปี ทัง้ นีเ้ พือ่ ไม่ให้ผฝู้ ากเงินได้รบั ความเดือดร้อน ขณะเดียวกันผูก้ กู้ ไ็ ม่ได้รบั ผลกระทบ สำ�หรับรายละเอียด
การบริหารเงินของ สอ.มก. มีดังนี้
		 (1) การบริหารอัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ ทัง้ เงินฝากและเงินให้กแู้ ก่สมาชิก ในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังนี้

ประเภท
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- ตั้งแต่ 50,000 บาท
- ตั้งแต่ 1,000,000 บาท
- ตั้งแต่ 5,000,000 บาท
- ตั้งแต่ 10,000,000 บาท
-ตั้งแต่ 30,000,000 บาท
เงินฝากประจำ� 12 เดือน
- ตั้งแต่
100 บาท
- ตั้งแต่ 1,000,000 บาท
- ตั้งแต่ 5,000,000 บาท
- ตั้งแต่ 10,000,000 บาท
- ตั้งแต่ 30,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1.75

แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
ขึ้นไป

1,000,000 บาท
5,000,000 บาท
10,000,000 บาท
30,000,000 บาท

2.75
3.00
3.25
3.50
3.75

แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
ขึ้นไป

1,000,000 บาท
5,000,000 บาท
10,000,000 บาท
30,000,000 บาท

3.00
3.50
3.75
4.00
4.00
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ประเภท
เงื่อนไข
ฝากไม่ถึง 3 เดือน
ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน
ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน
เงินฝากประจำ� 24 เดือน (ไม่เสียภาษี)
เงินให้สมาชิกกู้ยืม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1.75
2.75
4.00
6.00

		 (2) การบริหารการลงทุน สอ.มก. ได้น�ำ เงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มั่นคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน หรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยคำ�นึงถึงสัดส่วนระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสม
		 (3) กองทุนส่วนบุคคล ในปี 2556 สอ.มก. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้
บริหารกองทุนส่วนบุคคลทั้งสิ้นจำ�นวน 4 บลจ. เพื่อกระจายความเสี่ยงในการบริหารเงินทั้งนี้ได้กำ�หนดเงื่อนไขในการ
ลงทุนว่าต้องรักษาเงินต้นไว้ให้ครบ ไม่ขาดทุน สร้างผลตอบแทนพอสมควรและสามารถรับรู้รายได้เพื่อจัดสรรกำ�ไร ใน
การนี้คณะกรรมการบริหารการเงินได้ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับฐานะ
ของกองทุนและผลการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2556 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
		 (4) การให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ยืมเงิน สอ.มก. ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการให้กู้แก่สหกรณ์อื่นๆ โดย
พิจารณาจัดสรรให้ตามคุณภาพการบริหารงาน และความจำ�เป็นทางด้านการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และความเอื้ออาทรต่อขบวนการสหกรณ์ โดยมีหลักการ ดังนี้
			 ก) วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท
			 ข) อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน ชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน
			 ค) ระยะเวลาชำ�ระคืนไม่เกิน 72 งวดเดือน
			 ง) หลักประกันคณะกรรมการดำ�เนินการทั้งชุดคํ้าประกัน
		 จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.50
จากร้อยละ 2.75 เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี แต่คณะกรรมการบริหารการเงินมิได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเลย
เพราะไม่ต้องการให้สมาชิกที่ฝากเงินได้รับความเดือดร้อน ในขณะที่โครงสร้างเงินฝากเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำ�ให้
ต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น แต่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโน้มลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารการเงินจึงต้องหารายได้จากแหล่งอื่นเพื่อมาชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป ส่วนหนึ่งโดยการให้
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ยืมเพิ่มขึ้น และขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 4.95 เป็นร้อยละ 5.25 ต่อปี ในปี 2556 จำ�นวน
เงินทีใ่ ห้สหกรณ์ออมทรัพย์อน่ื กูย้ มื เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ประมาณ 1,400 ล้านบาท แต่ทง้ั นีค้ ณะกรรมการบริหารการเงิน
ยังคงคำ�นึงถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยได้มกี ารควบคุมวงเงินทีป่ ล่อยให้สหกรณ์อนื่ กูย้ มื ไว้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
20 ของสินทรัพย์รวม รวมทั้งมีการเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนสหกรณ์ลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการ
พิจารณาอนุมัติเงินกู้อย่างรอบคอบ
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วันทีบ่ งั คับใช้
1 มกราคม 2556
31 กรกฎาคม 2556
16 กันยายน 2556

อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)
ระยะสัน้
ระยะปานกลาง
ระยะยาว
(ไม่เกิน 12 เดือน) (ไม่เกิน 36 เดือน) (ไม่เกิน 72 เดือน)
4.95
4.95
4.95
5.10
5.10
5.10
5.25
5.25
5.25

(5) การบริหารสภาพคล่อง สอ.มก. ได้ดำ�รงสภาพคล่องร้อยละ 10 ของเงินฝาก ดังนี้

วงเงิน
(ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
60.00
1.1 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
20.00
1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
20.00
1.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สาขา ย่อย มก.
5.00
1.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
5.00
1.5 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
5.00
1.6 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก.
5.00
2. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น 5 ธนาคาร
3,810.00
2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
650.00
2.2 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
1,400.00
2.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
500.00
2.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
660.00
2.5 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
600.00
3. วงเงินกู้ยืมเครือข่ายสหกรณ์
250.00
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ที่
สูงกว่าบวก 0.50 บาท
3.1 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำ�กัด
50.00
3.2 สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จำ�กัด
50.00
3.3 สอ.กรมป่าไม้ จำ�กัด
30.00
3.4 สอ.กรมประมง จำ�กัด
30.00
3.5 สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
30.00
3.6 สอ.กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด
30.00
3.7 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด
30.00
รวมทั้งสิ้น
4,120.00
ประเภทสภาพคล่อง

หลักประกัน
(ล้านบาท)
พันธบัตรรัฐบาล 22 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 22 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 5 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาล 5 ล้านบาท
หุ้นกู้เอกชน 5 ล้านบาท
หุ้นกู้เอกชน 5 ล้านบาท
หุ้นกู้เอกชน
พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้เอกชน
หุ้นกู้เอกชน
หุ้นกู้เอกชน
หุ้นกู้เอกชน
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9.5 คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
		 ในรอบปี 2556 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีได้ด�ำ เนินการประชุม กำ�กับและติดตาม
ตลอดจนดำ�เนินการพัฒนาระบบงาน เพือ่ พัฒนาระบบทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริการของสหกรณ์
ที่เหมาะสมและทันสมัย ซึ่งสามารถสรุปการดำ�เนินงาน ได้ดังต่อไปนี้
		 1. จัดซือ้ คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ จำ�นวน 12 ชุด เพือ่ ติดตัง้ ใหม่และทดแทนเครือ่ งเก่าทีส่ �ำ นักงาน
สหกรณ์บางเขนซึ่งได้ทำ�การปรับปรุงตกแต่งสำ�นักงานใหม่ พร้อมทั้งมีการเพิ่มจำ�นวนจุดของเคาน์เตอร์ในการ
ให้บริการเและอีกส่วนสำ�หรับติดตั้ง ณ สำ�นักงานสหกรณ์สาขากำ�แพงแสนซึ่งย้ายไปที่ทำ�การแห่งใหม่
		 2. พัฒนาระบบเอทีเอ็มอินเทอร์เฟส และทดสอบระบบเอทีเอ็มสำ�หรับสหกรณ์ผา่ นเครือข่ายร่วม
กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำ�กัด (ชอท.)
		 3. ติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายใน (LAN) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม่ในสำ�นักงาน
ของสหกรณ์ที่บางเขน เนื่องจากการปรับปรุงตกแต่งสำ�นักงานของสหกรณ์ใหม่
		 4. ดำ�เนินการย้ายระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการย้ายสำ�นักงานของสหกรณ์สาขา
กำ�แพงแสนไปยังที่ทำ�การแห่งใหม่ ได้แก่
			 1) ย้ายระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์สำ�รอง หรือ DR-Site และสายสัญญาณเช่าลีสไลน์
(Leased Line) ไปยังสำ�นักงานสหกรณ์สาขากำ�แพงแสนแห่งใหม่
			 2) เดินสายใยแก้วนำ�แสง (Optical Fiber) ที่สำ�นักงานสหกรณ์สาขากำ�แพงแสน ในส่วนที่
เชื่อมต่อผ่านระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำ�แพงแสน
			 3) ย้ายระบบการประชุมทางไกล (Tele-conference) ของสหกรณ์ ซึ่งใช้สำ�หรับการประชุม
ระหว่างสำ�นักงานของสหกรณ์ที่บางเขนกับสำ�นักงานสหกรณ์สาขากำ�แพงแสน
			 4) ติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่าย (LAN) ในสำ�นักงานสหกรณ์สาขากำ�แพงแสน
		 5. อัพเกรดอุปกรณ์เร้าเตอร์ (Router) สำ�หรับเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ระบบเอทีเอ็มอินเทอร์เฟส
ของสหกรณ์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาขน)
		 6. ปรับปรุงระบบบริการสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์อัตโนมัติแบบหน้าจอสัมผัส (Auto
Member Info)
		 7. พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการทำ�งานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ โปรแกรมสำ�หรับ
ตรวจสอบสมาชิกที่ขอสวัสดิการทุนการศึกษา โปรแกรมคำ�นวณสิทธิการกู้ของสมาชิก เป็นต้น
		 8. พัฒนาและปรับปรุงระบบประยุกต์การทำ�งานบนเว็บ (Web Application) ใหม่ทั้งหมดให้
สามารถรองรับงานต่างๆ ของสหกรณ์ได้ ได้แก่ ระบบสนับสนุนงานกิจกรรมสัมมนาของสหกรณ์ ระบบจับรางวัล
ระบบสนับสนุนงานเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
		 9. ประยุกต์ใช้ระบบปฏิทินออนไลน์ในองค์กร (Google Calendar) โดยใช้กับคอมพิวเตอร์หน้า
จอสัมผัสเพือ่ แสดงตารางการนัดหมายการประชุมของฝ่ายและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสหกรณ์ พร้อมระบบ
การแจ้งเตือนผ่านระบบอีเมล์
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		 10. ติดตาม กำ�หนดแผนงานและให้ความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำ�กัด
(ชอท.) ในการพัฒนาระบบงานของสหกรณ์ แต่เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์หลัก (Core
Cooperative System : CCS) ของ ชอท. มีความล่าช้ากว่าแผนงานเดิม จึงได้ร่วมกันกำ�หนดแผนงานการ
ดำ�เนินการและกำ�หนดการใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงปี 2557 เป็นต้นไป
9.6 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
		 ได้จัดโครงการต่างๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ตามแผนงาน ปี 2556 โดยใช้เงิน 686,258.- บาท จากงบ
ประมาณที่อนุมัติ จำ�นวน 1,250,000.- บาท คงเหลือ 563,742.- บาท ดังนี้
1. โครงการธรรมสัญจร วงเงินที่ใช้ไป จำ�นวน 248,558.- บาท จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
วันที่
สถานที่
จำ�นวนสมาชิก
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556
จังหวัดสิงห์บุรี
135 คน
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
จังหวัดราชบุรี
139 คน
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556
จังหวัดเลย
59 คน
2. โครงการสุขภาพกาย-สุขภาพจิต วงเงินที่ใช้ไป 102,685. - บาท
		 ครั้งที่ 1 ณ วิทยาเขตบางเขน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556
			
“ลีลาศเพื่อสุขภาพ” มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน
			 ครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตบางเขน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556
				
“ฤๅษีดัดตนและการทำ�สมุนไพร” มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 29 คน
			 ครั้งที่ 3 ณ วิทยาเขตบางเขน วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556
				
“บรรยายธรรม โดย พระมหาสมปอง” มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 64 คน
		 3. โครงการปฏิบัติธรรมทำ�สมาธิ วงเงินที่ใช้ไป 197,865.00 บาท จัดขึ้น 2 ครั้ง ณ สำ�นัก
ปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
		 ครั้งที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 สิงหาคม 2556 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 66 คน
			 ครั้งที่ 2 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 กันยายน 2556 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 71 คน
		 4. โครงการศึกษาดูงาน วงเงินที่ใช้ไป 30,122.- บาท
			 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 เยี่ยมชม ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
			 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 คน
		 5. โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น วงเงินที่ใช้ไป 53,410.- บาท
			 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
			 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 51 คน
		 6. โครงการสืบสานวัฒนธรรม วงเงินที่ใช้ไป 53,618.- บาท
			 วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 “ตักบาตรดอกไม้” ณ จังหวัดสระบุรี
			 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 140 คน
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10. กิจกรรมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับกรรมการ
ดำ�เนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ โดยส่งเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ดังนี้
รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม-ประชุมสัมมนา
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 นายวิเชียร ไล้เลิศ
วัน เดือน ปี

11 - 16 มีนาคม 2556

นางธาริณี ประนิช

23 - 25 เมษายน 2556

นางปิยธิดา แย้มเกษร
นางวนิดา อภิสุนทรางกูร
7 พฤษภาคม 2556
นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
17 - 19 พฤษภาคม 2556 น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
นายวิเชียร สลากรธนวัฒน์
24 - 26 พฤษภาคม 2556 น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
นายณัฎฐเวช เศรษฐศิโรตม์
28 สิงหาคม 2556
นายเกียรติณรงค์ ถนอมทรัพย์
15 - 17 พฤศจิกายน 2556 นายนพดล ระโยธี
นายชาญชัย ไล้เลิศ
นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
นายวิเชียร ไล้เลิศ
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
นายแสงจันทร์ ชัยธงรัตน์

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

นโยบายและแนวทางการ
ประเทศกัมพูชา
บริหารสินเชื่อของ ชสอ.
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กรุงเทพฯ
ออมทรัพย์อย่างผู้ชำ�นาญการ
ผู้ช่วยผู้จัดการมืออาชีพ
จ.เพชรบุรี
AEC...สหกรณ์ไทยได้-เสียอะไร?
การปรับความคิด...พิชติ
ความสำ�เร็จ
การสร้าง Service mind
ในการให้บริการสมาชิก
นวัตกรรมการเงินเพื่อสหกรณ์
ออมทรัพย์
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ย ปี 2557

กรุงเทพฯ
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ชลบุรี
กรุงเทพฯ
จ.เชียงใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเยี่ยมชมกิจการ
ปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ เข้า
เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก การให้สินเชื่อ และเทคโนโลยี
ต่างๆ ดังนี้
วันเดือนปี
6 มีนาคม 2556
7 มีนาคม 2556
10 พฤษภาคม 2556
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำ�กัด
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วันเดือนปี
7 มิถุนายน 2556

12 มิถุนายน 2556
18 กรกฎาคม 2556
5 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556
23 สิงหาคม 2556
26 กันยายน 2556
17 ตุลาคม 2556
1 พฤศจิกายน 2556
18 ธันวาคม 2556

รายชื่อสหกรณ์ที่เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำ�กัด
คณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลของกรมสหกรณ์ ราชอาณาจักรภูฎาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำ�กัด
สหกรณ์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำ�นาจเจริญ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำ�กัด
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ชื่อ - สกุล

รวมทั้งสิ้น

เงินให้สมาชิกกู้ยืม
1
นายประมวล แก้วประดับ
2
น.ส.อรพิฌชา เต็มศิริ
3
นายอ�ำนวย ปานดียิ่ง
4
น.ส.พัชรพร มุ่งมาตร
5
น.ส.อรทัย หนูกลาง
6
นางนภาศรี ไวศยะนันท์
7
น.ส.วิษณี เคารพ
8
น.ส.พูนสุข แป้นอ้อย
9
น.ส.กัญทิมา คล้ายหนองลี
10 นายประสพผล โสภาค
รวม
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
11 สหกรณ์เคหเกษตรและสหกรณ์ฯ

ล�ำดับที่

89,944,751.80

-

-

3,162.64
58,173.47
205,367.07
2,685.82
11,253.98
280,642.98

รับช�ำระหนี้
ระหว่างปี

97,689,107.99 280,642.98

206,649.11
86,576.37
205,367.07
1,361,301.89
165,539.88
1,653,499.46
224,776.88
3,404,323.71
436,321.82
7,744,356.19

หนี้คงเหลือ
ยกมา

7819
9631
7146
9774
9009
2563
9382
6119
11967
11825

เลขที่สมาชิก

462,169.48

-

462,169.48
462,169.48

ด�ำเนินคดี
ระหว่างปี

อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
อยู่ระหว่างช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษาคดีอาญา
ช�ำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
รอเฉลี่ยทรัพย์
อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
อยู่ระหว่างฟ้องด�ำเนินคดี

ผลการด�ำเนินคดี

97,870,634.49

ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์

และขอตัดบัญชีหนี้สูญตาม

89,944,751.80 รอค�ำสั่งศาลพิพากษาล้มละลาย

203,486.47
28,402.90
1,358,616.07
165,539.88
1,642,245.48
224,776.88
3,404,323.71
436,321.82
462,169.48
7,925,882.69

หนี้คงเหลือ
ยกไป

รายชื่อสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ถูกด�ำเนินคดีและได้รับช�ำระหนี้ประจ�ำปี 2556

12. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

รายชื่อ สมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ถูกด�ำเนินคดีและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปี 2556
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
เลขสมาชิก หนี้คงเหลือสุทธิ
ผลการด�ำเนินคดี
ที่
ร้อยละ
จ�ำนวนเงิน
1 นายประมวล แก้วประดับ
7819
203,486.47
100
203,486.47 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินอื่น
2 นส.อรพิฌชา เต็มศิริ
9631
28,402.90
100
28,402.90 อยูร่ ะหว่างช�ำระหนีต้ ามค�ำพิพากษา
คดีอาญา
3 น.ส.พัชรพร มุ่งมาตร
9774
1,358,616.07
100
1,358,616.07 อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
4 น.ส.อรทัย หนูกลาง
9009
165,539.88
100
165,539.88 อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
5 นางนภาศรี ไวศยะนันท์
2563
1,642,245.48
100
1,642,245.48 รอเฉลี่ยทรัพย์
6 น.ส.วิษณี เคารพ
9382
224,776.88
100
224,776.88 อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
7 น.ส.พูนสุข แป้นอ้อย
6119
3,404,323.71
100
3,404,323.71 อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
8 น.ส.กัญทิมา คล้ายหนองลี
11967
436,321.82
100
436,321.82 อยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์
9 นายประสพผล โสภาค
11825
462,169.48
20
92,433.90 อยู่ระหว่างฟ้องด�ำเนินคดี
รวม
7,925,882.69
7,556,147.11
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
10 สหกรณ์เคหเกษตรและสหกรณ์ จ�ำกัด
89,944,751.80
100
89,944,751.80 รอค�ำสัง่ ศาลพิพากษาล้มละลายและ
ขอตัดบัญชีหนีส้ ญ
ู ตามระเบียบของ
นายทะเบียนสหกรณ์
รวมทั้งสิ้น
97,870,634.49
97,500,898.91
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
94,747,488.11 บาท
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ปี 2556		
2,753,410.80 บาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
97,500,898.91 บาท
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โครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกสมทบของ สอ.มก. มีสิทธิและหน้าที่ตาม
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ. 2547 โดยมีสิทธิฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์ กรณีมีการ
ขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดหาอาคาร ครุภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร ให้อยู่ในความเห็นชอบของ
ที่ประชุมใหญ่ของ สอ.มก. นั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติวงเงินสนับสนุนจาก สอ.มก. ใน
การจัดหาอาคาร ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร แล้วทั้งหมด 50 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้

ชื่อโครงการ

ชำ�ระคืนหมดแล้ว 11 โครงการ
1. อาคารหอพักนิสิต 1 ศรีราชา
		(11 หลัง)
2. อาคารจอดรถบางเขน
3. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
4. อาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
5. อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
		โครงการศึกษาพหุภาษาฯ ระยะที่ 3
6. อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
7. อาคารหอพักนิสิต 2 ศรีราชา (3 หลัง)
8. อาคารโรงอาหาร กำ�แพงแสน
9. จัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือ
		วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
10. จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารและ
		ปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ
11. จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
		สารสนเทศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รวม
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ระยะ
วงเงิน
วงเงินที่
เวลา
คงเหลือ
วันที่อนุมัติ วงเงิน ชำ�ระคืน
ผ่อน
ที่ยังไม่ได้
แล้ว
ชำ�ระคืน
ชำ�ระคืน
ทีเ่ หลือ
หรือยังไม่ได้ใช้
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ปี)
25/1/2544

163.59

163.59

-

-

27/1/2547
27/1/2547
27/1/2547
21/9/2547

45.45
62.83
52.86
118.37

45.45
62.83
52.86
118.37

-

-

27/1/2548
27/1/2548
29/6/2550
13/8/2552

72.30
143.52
32.17
31.02

72.30
143.52
32.17
31.02

-

-

26/1/2553

36.97

36.97

-

-

27/1/2554

15.31

15.31

-

-

774.39

774.39

-

-
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ระยะ
วงเงิน
วงเงินที่
เวลา
คงเหลือ
วันที่อนุมัติ วงเงิน ชำ�ระคืน
ผ่อน
ชื่อโครงการ
ที่ยังไม่ได้
แล้ว
ชำ�ระคืน
ชำ�ระคืน
ทีเ่ หลือ
หรือยังไม่ได้ใช้
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ปี)
ดำ�เนินการแล้วเสร็จแต่ยังชำ�ระคืนไม่หมด 23 โครงการ
1. อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
27/1/2548 238.74 21.64
217.10
16
		โครงการศึกษาพหุภาษาฯ ระยะที่ 4
2. อาคารหอพักนิสิต 1 ซอยพหลโยธิน 45 29/6/2550 119.63 31.90
87.73
11
3. อาคารหอพักนิสิต ชาย/หญิง (2 หลัง) 29/6/2550 111.46 16.72
94.74
17
		กำ�แพงแสน
4. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
24/1/2551
80.33 21.42
58.91
11
5. อาคารหอพักบุคลากร 1
24/1/2551 168.87 33.69
135.18
12
		ซอยพหลโยธิน 45
6. อาคารหอพักบุคลากร วิทยาเขต
24/1/2551
93.63 14.54
79.09
12
		เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
7. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
28/1/2552 103.87 20.78
83.09
12
8. อาคารหอพักนิสติ 2 ซอยพหลโยธิน 45 28/1/2552 116.32 23.22
93.10
12
9. อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขต
28/1/2552
66.39 10.32
56.07
12
		เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
10. จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
13/8/2552
3.50
1.75
1.75
4
		คณะศึกษาศาสตร์ กำ�แพงแสน
11. จัดหาอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ 13/8/2552 121.46 40.30
81.16
12
		และอาคารหอพัก สำ�นักส่งเสริม
		และฝึกอบรมกำ�แพงแสน
12. จัดหาอาคารสารสนเทศ
13/8/2552
80.40 22.13
58.27
14
		วิทยาเขตสุพรรณบุรี
13. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิจัย
13/8/2552
46.64 10.01
36.63
11
		คณะอุตสาหกรรมเกษตร
14. อาคารหอพักนิสติ 3 ซอยพหลโยธิน 45 13/8/2552 121.33
8.09
113.24
14
15. ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ กำ�แพงแสน
26/1/2553
39.98
0.43
39.55
14
16. จัดหาอาคารและครุภัณฑ์ประกอบ
26/1/2553 179.12 11.92
167.20
14
		อาคารสำ�หรับหน่วยงานที่มีกิจกรรม
		เกี่ยวข้องกับนิสิต (อาคารระพีสาคริก)
17. ปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์
26/1/2553
18.38
1.23
17.15
14
		และวิทยาศาสตร์ 5 อาคาร
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ชื่อโครงการ

18. ก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมและ
		นวัตกรรม กำ�แพงแสน
19. อาคารหอพักนิสติ 4 ซอยพหลโยธิน 45
20. ปรับปรุงสนามอินทรีจันทรสถิตย์
		สำ�นักการกีฬา
21. วิจัยและผลิตยาสมุนไพร เพื่อการ
		เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า สถาบันสุวรรณฯ
22. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต
		สัตว์และผลิตเนื้อสุกรของสถานีวิจัย
		ทับกวาง สถาบันสุวรรณฯ
23. ก่อสร้างตลาดผลไม้ สำ�นักงานทรัพย์สนิ
รวม
อยู่ระหว่างดำ�เนินการ 16 โครงการ
1. จัดหาอาคารหอพักนิสิต 2 (5 หลัง)
		(580) กำ�แพงแสน
2. จัดหาอาคารหอพักบุคลากร (3 หลัง)
		(580) กำ�แพงแสน
3. พัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
		และพัฒนศาสตร์ กำ�แพงแสน
4. จัดหาครุภัณฑ์และการพัฒนาบุคลากร
		สถาบันสุวรรณฯ
5. จัดหาครุภัณฑ์และการพัฒนาบุคลากร
		สำ�นักทะเบียนและประมวลผล
6. จัดหาอาคารศูนย์การศึกษา
		อุตสาหกรรมบริการนานาชาติ
		คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7. อาคารหอพักบุคลากร 2 ซอยพหลโยธิน 45
8. อาคารหอพักนิสิต 5 ซอยพหลโยธิน 45
9. ก่อสร้างและปรับปรุงสระว่ายนํ้า
		จุฬาภรณ์ สำ�นักการกีฬา
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วันที่อนุมัติ

วงเงิน

วงเงินที่
ชำ�ระคืน
แล้ว

(ล้านบาท) (ล้านบาท)
26/1/2553
42.00
1.71
22/9/2553
27/1/2554

136.60
7.43

27/1/2554

3.00

27/1/2554

-

ระยะ
วงเงิน
เวลา
คงเหลือ
ผ่อน
ที่ยังไม่ได้
ชำ�ระคืน
ชำ�ระคืน
ทีเ่ หลือ
หรือยังไม่ได้ใช้
(ล้านบาท)
(ปี)
40.29
14
136.60
7.43

15
15

0.40

2.60

13

3.00

0.40

2.60

13

28/9/2554

14.69
1,916.77

292.60

14.69
1,624.17

15

13/8/2552

445.00

-

445.00

15

13/8/2552

135.00

-

135.00

15

26/1/2553

4.67

0.32

4.35

4

26/1/2553

12.50

1.68

10.82

13

26/1/2553

25.00

-

25.00

15

26/1/2553

650.00

-

650.00

15

22/9/2553
22/9/2553
27/1/2554

190.00
167.34
15.30

-

190.00
167.34
15.30

15
15
15
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ชื่อโครงการ

10. จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำ�หรับ
		หน่วยงานกองกิจกรรมนิสิต
11. การสร้างธุรกิจโคเนื้อพันธุ์กำ�แพงแสน
		ครบวงจร สถาบันสุวรรณฯ
12. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม
		สถาบันสุวรรณฯ
13. จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุ สถาบันอินทรีย์ฯ
		(ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ)
14. ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร
		โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
15. อาคารหอพักนิสิต 6 ซอยพหลโยธิน 45
16. ปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคาร
		ตกแต่งอาคาร จัดทำ�ครุภัณฑ์ประกอบ
		อาคารและจัดซือ้ ครุภณั ฑ์ทางการแพทย์
		อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิก
		สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
รวม
รวมทั้งสิ้น

ระยะ
วงเงิน
วงเงินที่
เวลา
คงเหลือ
วันที่อนุมัติ วงเงิน ชำ�ระคืน
ผ่อน
ที่ยังไม่ได้
แล้ว
ชำ�ระคืน
ชำ�ระคืน
ทีเ่ หลือ
หรือยังไม่ได้ใช้
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ปี)
27/1/2554
15.00
15.00
15
27/1/2554

5.00

0.20

4.80

13

27/1/2554

3.00

0.17

2.83

13

27/1/2554

15.00

-

15.00

15

27/1/2554

60.00

-

60.00

15

28/9/2554
28/9/2554

150.00
65.00

-

150.00
65.00

15
15

-

1,957.81
2.37
4,648.97 1,069.36

1,955.44
3,579.61

เงินฝากของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น
6,338.84 ล้านบาท ดังนั้นวงเงินที่มก.สามารถขอรับการสนับสนุนจากสอ.มก. จะมีจำ�นวนเท่ากับ 5,704.96
ล้านบาท (คำ�นวณจากร้อยละ 90 ของยอดเงินฝากที่ใช้คํ้าประกัน) เมื่อหักวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำ�ระคืน
และที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 3,579.61 ล้านบาท มก.สามารถขอรับการสนับสนุนได้อีก 2,125.35 ล้านบาท
หลักเกณฑ์ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• คณะกรรมการดำ�เนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 24/2555 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และ
มติคณะกรรมการบริหารการเงิน ครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงิน
สนับสนุนแก่มก. ดังนี้
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		 1. กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
			 1.1 สอ.มก. จะให้การสนับสนุนทางการเงิน แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคิดจากอัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�ของ สอ.มก.บวก 0.75 ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของยอดเงินฝาก
ที่มีอยู่กับสหกรณ์
			 1.2 หากสัดส่วนเงินสนับสนุนต่อเงินฝากไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ให้คดิ อัตราดอกเบีย้ เช่นเดียวกับ
ที่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สัดส่วนไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 จนถึงวันที่สัดส่วนเป็นไปตามข้อ 1.1
การคิดอัตราดอกเบี้ย ตามข้อ 1.2 ให้คิดทุกโครงการ
		 2. กรณีไม่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นกู้
• คณะกรรมการดำ�เนินการในคราวประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
ให้ขยายขอบเขตการสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. เพิ่มเติมไปสู่การจัดหาครุภัณฑ์และพัฒนาบุคลากร
• คณะกรรมการดำ�เนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 ได้มี
มติเห็นชอบให้กำ�หนดหลักเกณฑ์ ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ มก. (เพิ่มเติม) ดังนี้
		 1. การคิดค่าธรรมเนียม ในการส่งคืนเงินสนับสนุนก่อนกำ�หนด
			 1.1 การจัดหาครุภัณฑ์และพัฒนาบุคลากร หากส่งคืนเงินสนับสนุนก่อนกำ�หนดภายใน 1 ปี
หลังโครงการดำ�เนินการแล้วเสร็จ สอ.มก.จะคิดค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 0.25 ของวงเงินสนับสนุน
			 1.2 การจัดหาอาคาร หากส่งคืนเงินสนับสนุนก่อนกำ�หนดภายใน 3 ปี หลังโครงการดำ�เนิน
การแล้วเสร็จ สอ.มก.จะคิดค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 0.25 ของวงเงินสนับสนุน
			 ทั้งนี้ โครงการที่ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แล้วก่อนหน้านี้ ไม่คิดค่าธรรมเนียมส่งคืน
เงินสนับสนุนก่อนกำ�หนด จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับโครงการที่ขออนุมัติตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2553 เป็นต้นไป
		 2. ระยะเวลาในการส่งคืนเงินสนับสนุนของ มก. ไม่เกิน 15 ปี
แนวทางการปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยเสนอกรอบวงเงินสนับสนุนให้คณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณา เพื่อนำ�เสนอให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีพิจารณาอนุมัติ
2. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีอนุมัติกรอบวงเงินขอสนับสนุน และมอบอำ�นาจให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
3. มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดครอบคลุมเป้าหมายของโครงการ ปัจจัยเสีย่ ง
ปัจจัยสนับสนุน ฐานะการเงิน ระยะเวลา และความสามารถในการส่งคืนเงินสนับสนุน ฯลฯ ส่งให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการพิจารณา
4. โครงการที่จะลงนามกับ สอ.มก. จะต้องผ่านการกลั่นกรองและเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีและ
สภามหาวิทยาลัย ส่วนการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น อธิการบดีเป็น
ผู้ลงนาม
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
							

วันที่ 15 มกราคม 2557

เรียน นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
หนังสือรับรองฉบับนีใ้ ห้ไว้เพือ่ ประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซึ่ง
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกีย่ วกับงบการเงินทีท่ า่ นตรวจสอบตามทีข่ า้ พเจ้าทราบ และคิดว่าควร
จะเป็นดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
		 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
		 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ� ของคณะกรรมการดำ�เนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำ�คัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผล
กระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสำ�คัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำ�หนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กำ�กับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รบั หนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่ง
ควรจะได้นำ�มาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำ�รอง
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนีม้ กี ารบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
		 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
		 6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำ�กัดการใช้เงินกู้
		 6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มเี หตุการณ์ใดเกิดขึน้ หรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำ�คัญ ซึ่งต้องนำ�มาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
					
ขอแสดงความนับถือ
						
						
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ

(ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์)
กรรมการและรักษาการผู้จัดการ
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รายงานผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ซึง่ คณะกรรมการดำ�เนินการ
ของสหกรณ์เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด สำ�หรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่นำ�มาเปรียบ
เทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 15 มกราคม 2556
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
ว่างบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม
ของหลักการบัญชีทสี่ หกรณ์ใช้ และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ ซึง่ คณะกรรมการ
ดำ�เนินการเป็นผูจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ �ำ เสนอในงบการเงิน
โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำ�เนิน
งานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด

(นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล)
ผู้สอบบัญชี
69/373 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2-3
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 มกราคม 2557
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งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
											
						
					
หมายเหตุ

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
276,924,213.17
233,837,799.49
เงินฝากสหกรณ์อื่น
3
667,044,125.07
516,042,684.21
เงินลงทุนระยะสั้น
4
3,550,289,330.24
2,863,637,605.37
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
5
1,611,550,746.96
1,239,182,154.97
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
6
2,941,619.88
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ
7
61,910,313.45
48,719,507.02
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
8
158,505,833.62
154,422,773.08
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 6,326,224,562.51 5,058,784,144.02
					
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
4
8,631,628,961.40
9,370,229,732.10
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
5
9,420,102,681.73
7,420,777,281.83
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
9
15,541,258.77
20,059,653.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
10
71,741,106.33
74,936,692.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
11
20,500.00
20,500.00
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 18,139,034,508.23 16,886,023,860.19
		
รวมสินทรัพย์		
24,465,259,070.74 21,944,808,004.21
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ปี 2556
บาท

					
หมายเหตุ
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
12
550,000,000.00
ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
13
เงินรับฝาก		
14 16,650,295,777.59
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
15
97,463,531.81
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		 17,297,759,309.40
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
16
11,912,576.33
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
11,912,576.33
		 รวมหนี้สิน			 17,309,671,885.73
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
		 หุ้นที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว		 5,247,065,330.00
ทุนส�ำรอง			
815,204,499.93
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 17
260,792,147.93
ก�ำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
18
200,883,535.92
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี		
631,641,671.23
		 รวมทุนของสหกรณ์		 7,155,587,185.01
		 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		 24,465,259,070.74

ปี 2555
บาท

370,000,000.00
14,857,331,678.38
118,255,347.24
15,345,587,025.62
12,210,160.34
12,210,160.34
15,357,797,185.96
4,813,769,970.00
727,484,174.76
178,108,653.82
283,858,063.26
583,789,956.41
6,587,010,818.25
21,944,808,004.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี						
้
(รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
ประธานกรรมการ
							
(ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์)
เลขานุการ
วันที่ 15 มกราคม 2557
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

				
หมายเหตุ
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท %
บาท %
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
		 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก		 333,875,362.74 26.86 286,023,327.67 26.22
		 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น		 217,144,624.43 17.47 100,130,787.42 7.42
		 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก		 36,480,186.23 2.94 22,443,936.95 2.06
			 รวมดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก 587,500,173.40 47.27 408,598,052.04 37.46
ผลตอบแทนจากการลงทุน
		 ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน		 628,878,792.85 50.60 625,194,590.86 57.30
		 เงินปันผล		 29,308,320.49 2.36 39,752,749.66 3.64
		 ก�ำไร/(ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน		
(2,848,569.38) (0.23) 17,479,210.51 1.60
			 รวมผลตอบแทนจากการลงทุน		 655,338,543.96 52.73 682,426,551.03 62.54
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน 1,242,838,717.36 100.00 1,091,024,603.07 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์		
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจ�ำ		
			 รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก		
เงินกู้ยืมระยะสั้น
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น		
		 ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน		
			 รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น		
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม		

5,589,923.37
367,424,386.57
144,298,347.91
517,312,657.85

0.45 5,756,929.94 0.53
29.56 319,411,579.32 29.28
11.61 101,906,399.00 9.34
41.62 427,074,908.26 39.15

37,019,315.53 2.98 24,711,460.76
7,462,156.26
37,019,315.53 2.98 32,173,617.02
554,331,973.38 44.60 459,248,525.28

2.26
0.68
2.94
42.09

67

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

				
หมายเหตุ
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
%
บาท
%
หัก หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ (รับคืน)		
2,753,410.80 0.22
(560,214.54) (0.05)
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ		 685,753,333.18 55.18 632,336,292.33 57.96
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
			 รายได้จากการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก.
			 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า		
			 รายได้อื่น		
			
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย		

8,000,000.00
72,000.00
975,732.02
9,047,732.02

0.64
0.01
0.08
0.73

7,301,670.00
79,700.00
179,421.88
7,560,791.88

0.67
0.01
0.02
0.70

หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่		
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		
สวัสดิการเจ้าหน้าที่		
เงินรางวัลพิเศษ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมสัมมนา		
โครงการร่วมใจจากกัน		
			 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่		

12,709,611.00
1,954,961.05
244,121.00
2,746,749.72
2,700,000.00
20,680.00
20,376,122.77

1.01
0.16
0.02
0.22
0.22
0.01
1.64

10,946,561.20
706,023.20
203,961.00
3,545,178.89
2,700,000.00
59,608.00
1,178,424.81
19,339,757.10

1.00
0.06
0.02
0.32
0.25
0.01
0.11
1.77

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา		
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์การใช้อาคาร
และซอฟแวร์		
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง		
ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษี		
		 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์
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1,090,002.72 0.08
9,415,658.43
1,233,103.38
2,442,712.65
43,910.00
27,704.00
14,253,091.18

0.75
0.10
0.20
0.01
0.01
1.15

2,089,111.50 0.19
9,241,712.73
1,184,520.05
1,465,480.39
50,782.00
42,817.97
14,074,424.64

0.85
0.11
0.13
0.01
0.01
1.30
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หมายเหตุ
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
%
บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับสมาชิก		
3,994,073.29 0.32 3,922,027.22
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และบริการสมาชิก 3,558,025.68 0.28 3,325,028.53
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสมาชิก
810,560.00 0.06
758,237.75
ค่าหุ้นให้สมาชิกประจ�ำปี
2,203,000.00 0.18 2,050,250.00
ค่าสมนาคุณของให้สมาชิก		
3,467,500.00 0.28
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่		
900,903.00 0.08
824,538.50
ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก
2,018,600.00 0.16 1,520,000.00
		 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
16,952,661.97 1.36 12,400,082.00
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุม
19
902,500.00 0.07 1,079,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		
245,650.00 0.02
265,400.00
ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจสอบกิจการ และค่าตรวจสอบภายใน 550,000.00 0.04
542,000.00
ค่าสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
4,619,380.00 0.37 3,620,300.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์		
233,621.94 0.02
337,892.64
ค่าวัสดุส�ำนักงาน		
806,144.83 0.07
712,583.50
ค่ารับรอง		
144,284.72 0.01
167,830.20
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดี
124,005.10 0.01
143,591.03
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
144,609.00 0.01
146,158.99
ค่าสมนาคุณ
952,220.00 0.08
980,800.00
ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้าและสนับสนุนกิจกรรม
สหกรณ์ต่างๆ		
177,062.00 0.01
452,950.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
2,678,040.46 0.22 1,843,757.10
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น		 11,577,518.05 0.93 10,292,864.06
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานทั้งสิ้น		 63,159,393.97 5.08 56,107,127.80
ก�ำไรสุทธิ 		 631,641,671.23 50.83 583,789,956.41

%
0.36
0.30
0.07
0.19
0.08
0.14
1.14
0.10
0.02
0.05
0.33
0.03
0.07
0.02
0.01
0.01
0.09
0.04
0.17
0.94
5.15
53.51
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

						
					
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
		

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

631,641,671.23 583,789,956.41

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
		 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1,090,002.72
2,089,111.50
		 ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
9,415,658.43
9,241,712.73
		 หนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,753,410.80
(560,214.54)
		 ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(3,639,711.32) 6,957,370.17
		 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(412,023.66)
(324,825.65)
		 ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ยืมค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
133,065.94 (1,550,958.58)
		 ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (13,323,872.37) (17,285,131.68)
		 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(62,693.82)
78,357.85
		 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,252,303.74) 7,116,392.80
		 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (13,230,539.09) 23,036,819.66
		 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(20,621,827.11)
		 ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
97,795.20 (1,063,370.54)
		 ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
5,000.00
55,000.00
		 เงินประกันสังคมค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,612.00
(6,064.00)
		 สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
26,910.99
(572,339.95)
		 ค่าจ้างทั่วไปค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(9,000.00)
(176,309.42)
		 เงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(418.47)
(214,062.41)
		 ค่าใช้จ่ายสรรหากรรมการฯค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(591,145.75)
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
		 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน			
611,235,564.84 589,398,471.49
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สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก
		 ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์ฯ อื่นกู้ยืม
		 โครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ฯ มก.
		 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
		 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
		 ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
		 ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
		 เครื่องเขียนแบบพิมพ์

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

(เพิ่มขึ้น) ลดลง (537,062,170.30) (138,573,835.38)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (1,429,040,000.00) (1,592,850,000.00)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง (405,684,255.49) (304,978,397.31)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
200,000.00
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(7,000.00)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
3,840,645.53 (3,615,868.65)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(3,560,002.55) 1,346,851.75
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(24,325.56)
95,688.64

หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(2,500.00)
(5,300.00)
		 เงินคํ้าประกัน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(324,495.00) 1,222,430.00
		 ค่าเบี้ยประกันภัยผู้คํ้าประกันค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
230,729.37
(81,412.83)
		 ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(9,595.11)
7,568.43
		 เงินสมนาคุณค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
480,000.00
120,000.00
		 ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
337,955.00
(131,610.00)
		 เงินสนับสนุน มก. ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
120,000.00
		 สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุงค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (7,899,840.00)
		 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
816,486.44
(120,281.52)
		 เงินรอจ่ายคืน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
899,436.79 (1,117,074.35)
		 บัญชีพักเจ้าหนี้เอทีเอ็ม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1,264,175.00 (1,658,270.00)
		 รายได้รับล่วงหน้า
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(62,500.00)
418,750.00
		 เงินโครงการสงเคราะห์ค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(516,615.00)
17,070.00
		
เงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมดำ�เนินงาน			 (1,764,968,306.04) (1,450,305,219.73)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 เงินลงทุนระยะสั้น
		 เงินลงทุนระยะยาว
		 เงินสดจ่ายสิทธิประโยชน์ในซอฟแวร์

(เพิ่มขึ้น) ลดลง (686,651,724.87) (519,994,652.00)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 655,626,243.36 614,612,121.20
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
(192,600.00)
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		 เงินสดจ่ายสินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 เงินสดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารฯ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุุน 		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 เงินรับฝากออมทรัพย์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินรับฝากประจำ�
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินกู้ธนาคารระยะสั้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ทุนเรือนหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินสดรับค่ามัดจำ�เงินโครงการสัมนาสมาชิกเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินสดจ่ายปันผล
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินสดจ่ายทุนสมทบสร้างสำ�นักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินสดจ่ายค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น			
เงินสด ณ วันต้นปี
		
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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ปี 2556
บาท
5,876,305.00
(6,220,072.19)
(2,447,912.80)
(33,817,161.50)

ปี 2555
บาท
(160.00)
(572,620.00)
93,852,089.20

2,119,248.84 (8,680,520.85)
794,020,378.88 2,150,586,254.74
996,824,471.49 1,535,993,907.15
550,000,000.00 (830,000,000.00)
(370,000,000.00) (330,000,000.00)
(799,347,500.00)
433,295,360.00 426,928,830.00
151,831.71
16,314.88
(295,144,780.49) (266,940,301.07)
(74,383,258.54) (66,635,534.58)
(6,734,541.15) (6,860,308.38)
(6,103,898.85) (12,535,974.00)
(837,438.81)
(30,324,051.00) (31,882,933.50)
(10,000.00)
(10,000.00)
1,992,873,322.08 1,760,632,234.39
194,087,854.54 404,179,103.86
749,880,483.70 345,701,379.84
943,968,338.24 749,880,483.70

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
					
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ							
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำ�นวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณ
ด้วยจำ�นวนเงินต้นที่ค้างชำ�ระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์รับรู้รายได้ (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน โดยกำ�หนดให้
คำ�นวณราคาตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
- เงินลงทุนระยะสัน้ / เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทไี่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
แสดงด้วยราคาทุน สำ�หรับเงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่
ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงิน
ลงทุนเป็นกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุน
ของสหกรณ์และจะรับรูเ้ ป็นรายได้ หรือค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนเมือ่ สหกรณ์ได้จ�ำ หน่ายเงินลงทุนนัน้
- สหกรณ์ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย การ
จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และจากการพิจารณาร้อยละของ
ยอดลูกหนี้ ณ วันสิน้ ปี ตามอายุของหนีท้ คี่ า้ งชำ�ระของลูกหนีแ้ ต่ละราย ซึง่ เป็นจำ�นวนทีเ่ พียงพอสำ�หรับ
การขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น						
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด ทั้งนี้
ยกเว้นที่ดิน						
- สิทธิประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์
- สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่
- ค่าซ่อมบำ�รุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำ�หรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้
จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุก
ประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำ�ไปเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันหนี้สินด้วย
- สัญญาของธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนจะเป็นธุรกรรมซื้อขายขาด แต่การบันทึกบัญชีจะถือว่าเป็นการกู้
ยืมโดยมีหลักประกัน ซึง่ เปนไปตามเนือ้ หา (substance) ของธุรกรรม ซึง่ ได้บนั ทึกบัญชีตามแนวปฏิบตั ิ
ในการบันทึกบัญชีส�ำ หรับธุรกรรมซือ้ คืนของสมาคมนักบัญชีและผูส อบบัญชีรบั อนุญาตแหง ประเทศไทย
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
		 เงินสด
509,200.30
388,966.84
		 เงินฝากธนาคาร
				 กระแสรายวัน
208,907.24
273,669.54
				 ออมทรัพย์
176,206,105.63 133,175,163.11
				 บัตรเงินฝาก
100,000,000.00 100,000,000.00
		 รวม
276,924,213.17 233,837,799.49
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขาย่อย มก. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 374-1-19267-2
จำ�นวนเงิน 10,694.44 บาท สหกรณ์ฯ ได้น�ำ ไปคาํ้ ประกันการส่งไปรษณียร์ ายเดือนต่อการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
ในวงเงิน 10,000.00 บาท
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย
					
					
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำ�กัด
สหกรณ์เกษตรสามผง จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
สหกรณ์โคนมวังน้ำ�เย็น จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด
		 รวม
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
			
			
			

ปี 2556
บาท
600,000,000.00
- 		
7,000,000.00
11,613.00
10,821.77
10,882.71
10,807.59
40,000,000.00
20,000,000.00
667,044,125.07

ปี 2555
บาท
500,000,000.00
10,000,000.00
6,000,000.00
10,861.51
10,635.65
10,617.28
10,569.77
516,042,684.21

ปี 2556
ปี 2555
บาท
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

4.1 เงินลงทุนระยะสั้น
4.1.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตร ธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 20 อายุ 7 ปี
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2546 ครั้งที่ 10 อายุ 10 ปี
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ปี 2556
ปี 2555
			
บาท
บาท
			
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี
508,926,000.00 500,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
204,862,200.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี 102,462,000.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2551 อายุ 5 ปี
50,792,500.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 4 ปี
78,870,168.00 78,000,547.37
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2553 อายุ 3 ปี
30,081,690.00 30,000,000.00
กองทุนวายุภักษ์ อายุ 10 ปี
107,133,000.00 100,500,000.00
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1
1,776,498.50 1,852,451.77
พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี 190,385,289.97 185,000,000.00
พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ.2550 ครัง้ ที่ 1 อายุ 7 ปี 214,491,060.00 210,000,000.00
พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 13 อายุ 6 ปี 102,159,100.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2553 อายุ 4 ปี
5,020,570.00 5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2553 อายุ 4 ปี
20,352,440.00 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2553 อายุ 4 ปี
10,011,310.00 10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2553 อายุ 5 ปี 509,676,822.00 503,159,349.83
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2553 อายุ 4 ปี
97,606,444.00 97,198,482.70
หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2550 อายุ 7 ปี
10,130,290.00 10,102,861.50
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี 101,243,858.40 98,486,026.97
หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี
205,710,000.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 4 ปี 102,299,000.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี
20,207,400.00 20,000,000.00
		
รวม
1,591,070,082.87 1,560,799,172.77 1,184,418,358.00 1,158,678,855.51
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		 30,270,910.10 		 25,739,502.49
		
รวม		 1,591,070,082.87 		 1,184,418,358.00
4.1.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
กองทุนส่วนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)		 1,239,219,247.37		 1,039,219,247.37
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด		 500,000,000.00		 400,000,000.00
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำ�กัด		 100,000,000.00		 100,000,000.00
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ปี 2556
ปี 2555
			
บาท
บาท
			
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)		 100,000,000.00 		
หุ้นกู้ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ครั้งที่ 6/2555		
- 		 140,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด 		 20,000,000.00		
		
รวม 		 1,959,219,247.37		 1,679,219,247.37
		
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 		 3,550,289,330.24		 2,863,637,605.37

4.2 เงินลงทุนระยะยาว
4.2.1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด-ระยะยาว
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 อายุ 15.2 ปี 1,352,352.00
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3
7,385,326.20
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครัง้ ที่ 2 อายุ 10.3 ปี 2,133,786.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 6 2,402,244.00
พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การปรับโครงสร้างหนีฯ้ พ.ศ. 2553 ครัง้ ที่ 2 อายุ 7 ปี 48,983,985.00
พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ปี พ.ศ. 2554 อายุ 6 ปี
8,414,840.00
พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ.2 550 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี
พันธบัตรออมทรัพย์ธปท. ปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี 874,692,819.00
พันธบัตร ธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 10 อายุ 7 ปี 103,418,400.00
พันธบัตร ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2556 404,576,000.00
ครั้งที่ 17 อายุ 10 ปี
พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 13 อายุ 6 ปี
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 10 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2551 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2552 อายุ 10 ปี
63,797,076.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 2/2552 อายุ 10 ปี
161,393,268.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี
602,245,200.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2551 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารธนชาต ครั้งที่ 1/2551 อายุ 7 ปี
515,128,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารธนชาต ครั้งที่ 1/2552 อายุ 10 ปี
255,584,750.00
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1,513,140.96
7,291,829.47
2,340,122.24
2,223,392.92
48,954,592.04
8,000,000.00
820,231,765.26
104,668,194.35
400,000,000.00

1,806,224.00
1,401,153.60
7,556,579.10
2,183,768.00
2,495,936.00
49,288,530.00
193,859,095.00
8,481,616.00
217,378,770.00
874,601,910.00
104,886,700.00
-

1,852,451.77
1,513,140.96
7,291,829.47
2,340,122.24
2,223,392.92
48,654,034.56
185,000,000.00
8,000,000.00
210,000,000.00
820,450,336.39
106,097,625.72
-

63,988,872.40
161,141,523.33
600,722,538.33
500,000,000.00
250,000,000.00

104,135,200.00
100,925,400.00
52,513,005.00
162,216,570.00
603,558,000.00
30,327,900.00
522,804,500.00
256,615,000.00

100,000,000.00
100,000,000.00
52,940,714.32
162,140,277.24
600,248,571.15
30,000,000.00
500,000,000.00
250,000,000.00
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บาท
			
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 5/2554 อายุ 7 ปี
76,388,400.00 75,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ครั้งที่ 6/2554 อายุ 5 ปี
10,335,960.00 10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี 32,552,310.00 30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 อายุ 9 ปี 101,458,600.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี
15,385,005.00 14,946,434.11
หุ้นกู้ บมจ.น้ำ�ตาลมิตรผล ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี
39,351,860.00 38,801,272.40
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2549 อายุ 10 ปี
95,875,380.00 95,205,100.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2549 อายุ 10 ปี
106,138,900.00 103,447,667.67
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2550 อายุ 8 ปี
256,199,250.00 258,904,140.55
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2552 อายุ 15 ปี
111,203,400.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 อายุ 15 ปี
312,369,812.40 300,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2553 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2555 อายุ 6.8 ปี
50,501,900.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2555 อายุ 6.8 ปี
102,158,100.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 3/2555 อายุ 7 ปี
101,834,700.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2556 อายุ 7 ปี
203,473,600.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บางจากปิโตรเลียม. ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี 19,986,984.00 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี
45,777,690.00 45,000,000.00
หุน้ กู้ บมจ.พีทที ี โกลบอล เคมิคอล ครัง้ ที่ 1/2551 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี 103,584,400.00 100,000,000.00
หุน้ กู้ บมจ.พีทที ี โกลบอล เคมิคอล ครัง้ ที่ 2/2551 ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี 105,556,800.00 100,000,000.00
หุน้ กู้ บมจ.พที ที ี โกลบอล เคมิคอล ครัง้ ที่ 1/2552 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี 205,285,800.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2553 อายุ 5 ปี
หุน้ กู้ บมจ.ปตท.ส�ำ รวจและผลิตปิโตรเลียม ครัง้ ที่ 2/2552 อายุ 10 ปี 304,767,300.00 300,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2553 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2554 อายุ 4 ปี
121,114,200.00 120,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2553 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2555 อายุ 4 ปี
62,810,092.00 62,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2550 อายุ 7 ปี
หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 1/2553 อายุ 5 ปี
20,087,620.00 20,008,531.29
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2553 อายุ 4 ปี
-

ปี 2555
บาท
มูลค่ายุติธรรม
78,400,725.00
10,444,340.00
33,374,100.00
103,391,000.00
15,553,935.00
97,771,500.00
107,855,900.00
258,182,500.00
118,245,700.00
320,397,000.00
9,996,745.00
50,933,050.00
102,393,500.00
102,430,100.00
20,469,860.00
46,879,200.00
105,092,300.00
107,032,600.00
209,411,000.00
516,729,888.00
310,336,200.00
5,042,975.00
121,440,360.00
20,205,500.00
63,033,168.00
10,204,480.00
20,123,880.00
98,242,570.00

ราคาทุน
75,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
100,000,000.00
14,946,434.11
97,349,492.46
103,447,667.67
260,751,963.66
100,000,000.00
300,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
45,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
503,515,772.01
300,000,000.00
5,000,000.00
120,000,000.00
20,000,000.00
62,000,000.00
10,213,508.00
20,015,066.01
97,833,216.40
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ปี 2556
ปี 2555
			
บาท
บาท
			
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2553 อายุ 5 ปี
126,492,040.00 122,966,170.28 126,245,966.00 123,320,815.84
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2553 อายุ 7 ปี
109,743,270.00 109,057,823.19 109,403,385.00 108,581,738.29
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2555 อายุ 9 ปี
115,534,585.90 115,506,638.92 101,976,000.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี 101,697,500.00 102,534,566.00
หุน้ กู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส ครัง้ ที่ 1/2554 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี 115,534,585.90 102,282,822.00
หุน้ กู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส ครัง้ ที่ 1/2555 ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 50,904,200.00 50,000,000.00 51,434,500.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี174,634,370.00 172,929,943.21 174,893,450.00 173,347,380.80
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี98,657,800.00 100,965,217.02 50,149,850.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2554 อายุ 7 ปี 60,648,600.00 60,000,000.00 61,217,340.00 60,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี
20,407,760.00 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี
101,130,698.40 98,493,067.70
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 6 ปี 134,206,280.00 130,000,000.00 136,422,000.00 130,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 7 ปี 42,734,560.00 40,000,000.00 42,865,120.00 40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 4 ปี
101,434,100.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 7 ปี 102,015,500.00 100,000,000.00 103,119,800.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี 101,736,800.00 100,000,000.00 103,591,800.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี
205,208,600.00 200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 7 ปี
41,661,520.00 40,000,000.00 42,158,680.00 40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2556 อายุ 10 ปี 145,409,190.00 145,841,486.00
หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
19,648,200.00 19,901,637.73 22,808,400.00 19,901,637.73
หุ้นสามัญ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
2,193,750.00 2,170,813.91 2,642,250.00 2,170,813.91
		
รวม
7,199,158,861.40 7,028,546,235.58 7,917,759,632.10 7,659,641,071.33
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		 170,612,625.82 		 258,118,560.77
		
รวม		 7,199,158,861.40 		 7,917,759,632.10

78

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

			
			
				

ปี 2556
บาท
ราคาทุน		

4.2.2 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย จำ�กัด		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด		
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำ�กัด
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำ�กัด		
หุ้นร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด		
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด		
		
รวม		
		
รวมเงินลงทุนระยะยาว		
		
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น		

1,000,000,000.00
400,040,000.00 		
31,000,000.00 		
1,230,000.00		
200,000.00 		
100.00 		
1,432,470,100.00		
8,631,628,961.40		
12,181,918,291.64		

ปี 2555
บาท
ราคาทุน
1,000,000,000.00
400,040,0000.00
31,000,000.00
1,230,000.00
200,000.00
100.00
20,000,000.00
1,452,470,100.00
9,370,229,732.10
12,233,867,337.47

มูลค่ายุตธิ รรม ตามคำ�แนะนำ�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรือ่ ง วิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีเกีย่ วกับเงินลงทุน พ.ศ.
2544 หมายถึง จำ�นวนเงินทีผ่ ซู้ อ้ื และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นทรัพย์สนิ กันซึง่ อาจหมายถึงราคาเสนอซือ้ หรือราคาปิด
ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละวัน
สอ.มก. นำ�พันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี จำ�นวน 20 ล้านบาท และ
พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 จำ�นวน 5 ล้านบาท ใช้คํ้าประกันการถอนเงินฝาก
ผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 อายุ 7 ปี จำ�นวน 0.16 ล้านบาท ใช้คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวงวงเงิน 0.16 ล้านบาท
กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก.
สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ เป็นผู้จัดการบริหารกองทุน
ส่วนบุคคลของ สอ.มก. โดยกำ�หนดนโยบายการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือ่ ง ข้อกำ�หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์
พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสิ้นรวม 5 กองทุน ดังนี้
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1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : KUSCCL
สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : MFC
เป็นผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดยมีธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สนิ ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อน
หักค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนตํา่ กว่าร้อยละ 4.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.07 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 4.00-5.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.14 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 6.00-9.99 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.21
ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ ปี และหากอัตราผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ
0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำ�นวน 731,591,228.34 บาท ค่าธรรมเนียม
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำ�นวน 565,418.52 บาท
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
					
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : KUSCCL
(1) เงินฝากธนาคาร
201,718,498.09
114,210,347.37
(2) ตราสารหนี้		
389,783,375.51
366,485,862.41
(3 ตราสารทุน		
168,055,947.40
286,476,492.30
			 รวม		
759,557,821.00
767,172,702.08
บวก เงินปันผลค้างรับ
396,980.00
631,800.00
		 ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
1,707,906.43
1,670,321.40
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
(2,526.85)
		 เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(30,019,943.06)
(2,013,215.68)
		 เจ้าหนี้อื่นๆ		
(51,536.03)
(9,222,307.07)
			 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
731,591,228.34
758,236,773.88
		 เงินลงทุน		
739,219,247.37
739,219,247.37
		 รับรู้รายได้		
55,000,000.00
76,000,000.00
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2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : KUSCCL5
สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : MFC
เป็นผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 จำ�นวน 500 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนที่
มีอัตราผลตอบแทนตามเป้าหมายร้อยละ 11 ต่อปี โดยมีธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หากอัตราผลตอบแทนตํา่ กว่าเป้าหมาย
คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนมากกว่าเป้าหมาย คิดค่า
ธรรมเนียมร้อยละ 0.50 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำ�นวน 436,071,123.95 บาท ค่าธรรมเนียม
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำ�นวน 1,204,513.73 บาท
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
					
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) : KUSCCL5		
(1) เงินฝากธนาคาร
9,137,513.70
(2) ตราสารหนี้
125,911,151.89
(3) ตราสารทุน
303,181,746.00
			 รวม
438,230,411.59
บวก เงินปันผลค้างรับ
921,380.00
		 ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
13,820,004.54
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
		 เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(16,822,040.71)
		 เจ้าหนี้อื่นๆ
(78,631.47)
			 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
436,071,123.95
		 เงินลงทุน		
500,000,000.00
		 รับรู้รายได้		
27,634,096.53
-
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3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด : KASSET เป็น
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 วงเงิน 200 ล้านบาท และได้เพิ่มวงเงิน
อีก 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และ จำ�นวน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 รวม
วงเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ
หากอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากับ Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.18 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
หากอัตราผลตอบแทนมากกว่า Benchmark คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.27 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้มี
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในอัตราร้อยละ 0.025
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (Benchmark คำ�นวณจากผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ 30% + อัตราผล
ตอบแทนเงินฝากประจำ� 35% (ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ และ ธ.ไทยพาณิชย์) + ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 35%)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำ�นวน 499,063,497.44 บาท ค่าธรรมเนียม
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำ�นวน 1,428,754.10 บาท
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
					
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
(1) เงินฝากธนาคารและบัตรเงินฝากธนาคาร
47,367,663.33
1,080,182.53
(2) ตราสารหนี้		
298,025,190.94
302,302,824.71
(3) ตราสารทุน
115,857,884.50
109,312,670.00
			 รวม
461,250,738.77
412,695,677.24
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ/เงินปันผลค้างรับ
632,960.00
1,870,247.24
		 ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
37,867,282.40
4,320,226.37
หัก ภาษีซื้อค้างจ่าย
(44,975.53)
(33,426.68)
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(642,508.20)
(510,950.89)
			 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
499,063,497.44
418,341,773.28
		 เงินลงทุน		
500,000,000.00
400,000,000.00
		 รับรู้รายได้
31,000,000.00
30,000,000.00
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4) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำ�กัด
สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำ�กัด : ONEAM เป็น
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 วงเงิน 100 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สนิ ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อน
หักค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนตํา่ กว่าร้อยละ 4.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.15 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 4.00-6.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.20 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี และหากอัตราผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 6.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.28 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำ�นวน 94,378,626.61 บาท ค่าธรรมเนียม
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำ�นวน 185,947.70 บาท
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
					
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำ�กัด
(1) เงินฝากธนาคารและบัตรเงินฝากธนาคาร 31,234,886.64
27,197,779.35
(2) ตราสารหนี้
32,659,655.60
49,655,731.73
(3) ตราสารทุน
30,345,800.00
22,452,477.00
			 รวม 		
94,240,342.24
99,305,988.08
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ/เงินปันผลค้างรับ
154,560.00
65,880.00
		 ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
4,320,226.37
หัก เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(2,032,679.20)
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(16,275.63)
(10,384.66)
			 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
94,378,626.61
101,649,030.59
		 เงินลงทุน
100,000,000.00
100,000,000.00
		 รับรู้รายได้
5,000,000.00
2,000,000.00
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5) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
สหกรณ์ได้ทำ�สัญญามอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน) : BBLAM เป็น
ผู้จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 วงเงิน 100 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สนิ ตามอัตราผลตอบแทนของกองทุนก่อน
หักค่าธรรมเนียมการจัดการ หากอัตราผลตอบแทนตํ่ากว่าร้อยละ 4.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.15 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี หากอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 4.00-6.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.20
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี และหากอัตราผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 6.00 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.28
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำ�นวน 95,935,140.69 บาท ค่าธรรมเนียม
การจัดการและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำ�นวน 143,943.00 บาท
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
					
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
รายละเอียดการลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำ�กัด
(1) เงินฝากธนาคารและบัตรเงินฝากธนาคาร
9,149,621.01
(2) ตราสารหนี้		
60,037,350.21
(3) ตราสารทุน		
26,763,570.00
			 รวม 		
95,950,541.22
หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(15,400.53)
			 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
95,935,140.69
		 เงินลงทุน		
100,000,000.00
		 รับรู้รายได้
1,000,000.00
-
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
					
ระยะสั้น
ระยะยาว
ระยะสั้น ระยะยาว
5.1 ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
5.1.1 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
8,755,834.55
5,909,380.00
5.1.2 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
175,156,844.81 1,037,952,934.65 184,854,406.08 876,024,694.80
5.1.3 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
191,790,501.50 2,766,282,596.89 185,538,368.89 2,390,549,692.33
รวมลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
375,703,180.86 3,804,235,531.54 376,302,154.97 3,266,574,387.13
5.2 ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
1,235,940,000.00 3,567,680,000.00 862,880,000.00 2,511,700,000.00
5.3 โครงการจัดหาอาคารและครุภณั ฑ์ มก.
- 2,048,187,150.19
- 1,642,502,894.70
รวมเงินให้กู้ยืม		
1,611,643,180.86 9,420,102,681.73 1,239,182,154.97 7,420,777,281.83
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้-สมาชิก (92,433.90)
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ
1,611,550,746.96 9,420,102,681.73 1,239,182,154.97 7,420,777,281.83
6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย
					
ปี 2556
					
บาท
					
ระยะสั้น
ระยะยาว
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี-สมาชิก
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-สมาชิก
7,463,713.21
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา-สหกรณ์อื่น
89,944,751.80
รวมลูกหนี้อื่น		
97,408,465.01
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้-สมาชิก (7,463,713.21)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้-สหกรณ์อื่น (89,944,751.80)
รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ
-

ปี 2555
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว
3,840,645.53
3,903,710.66
89,944,751.80
97,689,107.99
(4,802,736.31)
(89,944,751.80)
2,941,619.88
-

85

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ ประกอบด้วย
					
ปี 2556
					
บาท
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ
1,940,809.56
ดอกเบี้ยเงินโครงการพิเศษ มก.ค้างรับ
59,969,503.89
		 รวม			
61,910,313.45
8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
					
					
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
เงินทดรองดำ�เนินคดี
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์แทนการชำ�ระหนี้รอจำ�หน่าย
		 รวม			

ปี 2555
บาท
2,073,875.50
46,645,631.52
48,719,507.02

ปี 2556
บาท
132,571,089.71
1,657,534.25
809,697.28
144,436.04
7,000.00
23,316,076.34
158,505,833.62

ปี 2555
บาท
128,931,378.39
1,245,510.59
809,697.28
120,110.48
23,316,076.34
154,422,773.08

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
					
ปี 2556
					
บาท
ที่ดิน 			
5,581,950.00
อาคารศูนย์ฝึกอบรมระยอง
3,673,746.05
ยานพาหนะ
6.00
ครุภัณฑ์ สอ.มก.
4,259,489.72
ครุภัณฑ์ KU HOME
2,372.00
สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง
2,023,695.00
		 รวม 		
15,541,258.77

ปี 2555
บาท
5,581,950.00
4,117,162.05
190,108.61
2,268,061.03
2,372.00
7,900,000.00
20,059,653.69
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10. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย
					
					
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ.มก.
และลานจอดรถ
สิทธิการใช้ซอฟแวร์
รวม 		
11. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
					
					
เงินประกันและมัดจำ�
สินทรัพย์แทนการชำ�ระหนี้รอจำ�หน่าย
		 รวม 		
12. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย
					
					
เงินกู้ยืมธนาคาร
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
		 รวม 		
13. ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ประกอบด้วย
					
					
ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
รวม			

ปี 2556
บาท
71,056,626.01

ปี 2555
บาท		
74,080,579.25

684,480.32
71,741,106.33

856,113.32
74,936,692.57

ปี 2556
บาท
20,500.00
20,500.00

ปี 2555
บาท		
20,500.00
20,500.00

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท		

480,000,000.00
70,000,000.00
550,000,000.00
ปี 2556
บาท
-

ปี 2555
บาท
370,000,000.00
370,000,000.00
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ข้อผูกพัน
1. วงเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้มีดังนี้
		 1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 500 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 อายุ 9 ปี จำ�นวน 100 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3 จำ�นวน 95 ล้านบาท
			 - หุน้ กู้ บมจ.การบินไทย ครัง้ ที่ 1/2548 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 จำ�นวน 15 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตรท ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
				 จำ�นวน 10 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2555 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 จำ�นวน 62 ล้านบาท
			 - หุน้ กู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ครัง้ ที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
				 จำ�นวน 30 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
				 จำ�นวน 100 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
				 จำ�นวน 120 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
				 จำ�นวน 100 ล้านบาท
		 1.2 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 600 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
				 จำ�นวน 40 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
				 จำ�นวน 40 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
				 จำ�นวน 100 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
				 จำ�นวน 100 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
				 จำ�นวน 100 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2553 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
				 จำ�นวน 20 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2549 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
				 จำ�นวน 100 ล้านบาท
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			 - หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
				 จำ�นวน 50 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565
				 จำ�นวน 50 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2554 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561
				 จำ�นวน 60 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 จำ�นวน 50 ล้านบาท
		 1.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน วงเงิน 650 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2552 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ 2557
				 จำ�นวน 420 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
				 จำ�นวน 200 ล้านบาท
		 1.4 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักบริการธุรกิจสุรวงศ์ วงเงิน 1,400 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2550 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 จำ�นวน 200 ล้านบาท
			 - พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 13 อายุ 6 ปี จำ�นวน 100 ล้านบาท
		 - หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2551 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558
				 จำ�นวน 100 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี จำ�นวน 165 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558
				 จำ�นวน 100 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 จำ�นวน 300 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 จำ�นวน 10 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2555 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 จำ�นวน 100 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 จำ�นวน 300 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2552 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 จำ�นวน 100 ล้านบาท
		 1.5 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาย่อยสามแยกเกษตร วงเงิน 660 ล้านบาท
			 - พันธบัตร ธปท. ประเภทออมทรัพย์ ปี พ.ศ.2550 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี จำ�นวน 210 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 จำ�นวน 1 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต ครั้งที่ 1/2552 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 จำ�นวน 200 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2554 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 จำ�นวน 120 ล้านบาท
			 - พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 10 จำ�นวน 100 ล้านบาท
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			 - หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 4 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
				 จำ�นวน 130 ล้านบาท
2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกันในรูปพันธบัตรฯ มีดังนี้
		 2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา มก. วงเงิน 20 ล้านบาท
			 - พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การปรับโครงสร้างหนีใ้ นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครัง้ ที่ 2 จำ�นวน 22 ล้านบาท
2.2 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 20 ล้านบาท
			 - พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การปรับโครงสร้างหนีใ้ นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครัง้ ที่ 2 จำ�นวน 20 ล้านบาท
			 - พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 6 จำ�นวน 2 ล้านบาท
		 2.3 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
			 - หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2550 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 จำ�นวน 5 ล้านบาท
		 2.4 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
			 - พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1 จำ�นวน 5 ล้านบาท
		 2.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
			 - พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2 จำ�นวน 5 ล้านบาท
		 2.6 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 5 ล้านบาท
			 หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2553 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 จำ�นวน 5 ล้านบาท
14. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
					
					
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจำ�
รวม 		
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ปี 2556
บาท
327,350,629.39
11,466,394,853.55
4,856,550,294.65
16,650,295,777.59

ปี 2555
บาท
325,231,380.55
10,672,374,474.67
3,859,725,823.16
14,857,331,678.38

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
					
					
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันโครงการกองทุนเกษียณค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกค้างจ่าย
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุงค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
เงินรอจ่ายคืน
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บัญชีพักเจ้าหนี้ ATM
เงินโครงการสงเคราะห์
		 รวม			

ปี 2556
บาท
33,540,994.99
213,041.10
2,023,695.00
76,200.00
738,910.70
2,000,000.00
130,000.00
160,800.00
51,155,735.54
2,031,250.00
1,944,079.48
3,667,915.00
(219,090.00)
97,463,531.81

ปี 2555
บาท		
50,086,531.64
115,245.90
1,685,740.00
78,700.00
518,194.91
1,520,000.00
125,000.00
7,899,840.00
47,188.00
50,256,298.75
2,093,750.00
1,127,593.04
2,403,740.00
297,525.00
118,255,347.24

16. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
					
					
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
เงินประกัน 		
		 รวม

ปี 2556
บาท
8,798,806.33
3,113,770.00
11,912,576.33

ปี 2555
บาท		
8,771,895.34
3,438,265.00
12,210,160.34
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รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

17. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
					
					
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมสร้างสำ�นักงาน
ทุนสวัสดิการสมาชิก
		 รวม 		

ประกอบด้วย
ปี 2556
บาท
49,042,579.23
78,704,633.49
18,325,685.90
114,719,249.31
260,792,147.93

18. กำ�ไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
					
ปี 2556
					
บาท
ยอดยกมาต้นงวด
283,858,063.26
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
(82,974,527.34)
		 ยอดคงเหลือปลายงวด
200,883,535.92
19. ค่าเบี้ยประชุม ประกอบด้วย
					
ปี 2556
					
บาท
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ
820,300.00
ค่าเบี้ยประชุม-ที่ปรึกษา
5,200.00
ค่าเบี้ยประชุม-ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบภายใน 20,000.00
ค่าเบี้ยประชุม-อื่นๆ
57,000.00
		 รวม			
902,500.00

ปี 2555
บาท
32,146,478.08
53,704,633.49
19,163,124.71
73,094,417.54
178,108,653.82
ปี 2555
บาท		
322,816,345.16
(38,958,281.90)
283,858,063.26
ปี 2555
บาท
907,100.00
2,400.00
20,100.00
150,000.00
1,079,600.00

20. การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ได้ดำ�รงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำ�รงสินทรัพย์
สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แล้ว ซึ่งได้กำ�หนดอัตราการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยสหกรณ์ต้อง
ดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด		
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วาระที่

5

พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2556

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2556
(ก�ำไรที่จัดสรร 631,641,671.23 บาท)

รายการ

ปี 2556
ปี 2555
บาท
%
บาท
%
104,333,333.96 16.52 87,568,493.46 15.00

1 ทุนส�ำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
2 ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิไม่เกิน 10,000 บาท
3 เงินปันผลร้อยละ 6.40 ตามหุ้นที่ช�ำระแล้ว
322,188,002.61 51.01 295,144,780.49 50.56
4 เงินเฉลีย่ คืนร้อยละ 35 ของดอกเบีย้ เงินกูท้ ชี่ �ำระแล้ว 81,200,044.66 12.86 74,383,258.54 12.74
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6,910,290.00 1.09 6,734,541.15 1.15
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
15,000,000.00 2.37 25,000,000.00 4.28
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น
7 ทุนสาธารณประโยชน์
20,000,000.00 3.17 23,000,000.00 3.94
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
8 ทุนสมทบสร้างส�ำนักงาน
10,000,000.00 1.58
ไม่เกินร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ
9 ทุนสวัสดิการสมาชิก
72,000,000.00 11.40 71,948,882.77 12.33
ไม่เกินร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิ
631,641,671.23 100.00 583,789,956.41 100.00
ผลการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2556 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับมาเป็นของสมาชิก
403,388,047.27 63.87 369,528,039.03 63.30
2. เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
221,333,333.96 35.04 207,517,376.23 35.55
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
6,910,290.00 1.09 6,734,541.15 1.15
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
631,641,671.23 100.00 583,789,956.41 100.00

หมายเหตุ 1)
			
			
		 2)
		 3)
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี
หัก เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 35 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้
คงเหลือ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลี่ยทั้งปี

6.00
2.10
3.90
1.75
3.34

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

วาระที่
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พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายในการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2557

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ประมาณการรายได้ รายจ่าย และก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2557
หน่วย : ล้านบาท

1. ประมาณการรายได้
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
1.3 รายได้จากการลงทุนและอื่นๆ
			 รวม

96

342
257
717
1,316

2. ประมาณการรายจ่าย
2.1 ดอกเบี้ยจ่าย
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
			 รวม

592
64
656

3. ประมาณการก�ำไรสุทธิ

660

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2557
						

คณะกรรมการดำ�เนินการขอนำ�เสนองบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 48 (23) ดังนี้					
											
บาท
1. งบค่าใช้จ่าย
		 1.1 งบงานประจ�ำและต่อเนื่อง
			 1.1.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
21,816,000.00 		
			 1.1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
4,812,000.00
			 1.1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
21,283,000.00 		
			 1.1.4 หมวดค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น
15,807,000.00 		
		 		 รวมค่าใช้จ่ายตามงบงานประจ�ำและต่อเนื่อง
63,718,000.00 		
		 1.2 งบกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการ
3,100,000.00 		
			 (ร้อยละ 5.00 ของงบงานประจ�ำ)
			 รวมงบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
66,818,000.00 		
2. งบจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
7,290,000.00
3. งบตามแผนพัฒนา
2,250,000.00
			 รวมงบประมาณทั้งสิ้น
76,358,000.00		
		
												

97

98
30,000.00
651,000.00

1.6 ค่าใช้จา่ ยเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน

315,000.00
2,110,000.00

264,801.00

-

247,421.42
1,192,039.59

ส�ำหรับอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ 35 อัตรา
ค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร
ส�ำหรับการปรับขั้นประจ�ำปี
ส�ำหรับปรับเพิ่มเงินเดือน
เงินรางวัลพิเศษส�ำหรับเจ้าหน้าที่
เงินประจ�ำต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
เพือ่ สมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และกองทุนบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่

เหตุผลและความจ�ำเป็น

315,000.00 - เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
2,215,000.00 - ส�ำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าเครื่องแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปี
โครงการประกันสุขภาพ ค่าประกันอุบตั เิ หตุ และค่าเสือ้ สูทพิธกี าร
เจ้าหน้าที่ใหม่
30,000.00 - ส�ำหรับโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่ (ปริญญาโท/
ฯลฯ)
660,800.00 - ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการไปร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าเบี้ย
ประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง วิทยาเขตเพื่อบริการ
สมาชิก

ปี 2556
ปี 2557
ขอตั้ง
งบประมาณ
จ่ายจริง
22,774,000.00 20,376,122.77 21,816,000.00
17,868,000.00 15,800,304.00 16,765,200.00 1,800,000 2,871,556.76
1,830,000 -

1.5 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อเจ้าหน้าที่

1.2 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
และกองทุนบ�ำเหน็จ
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.4 สวัสดิการต่างๆ

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
และเงินรางวัลพิเศษ

รายการ

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

371,000.00

2,701,600.00

312,000.00

2.2 ค่าซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน

2.3 ค่าสาธารณูปโภค

2.4 ค่าเช่า

178,200.00

2,336,126.65

117,583.38

ปี 2556
งบประมาณ
จ่ายจริง
2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ 4,618,000.00 3,747,430.03
และอุปกรณ์
2.1 ค่าจ้างดูแลอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
1,233,400.00 1,115,520.00

รายการ

เหตุผลและความจ�ำเป็น

1,239,400.00 - ส�ำหรับค่าจ้างท�ำความสะอาด ค่าจ้างเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ค่าจ้างคนงานดูแลบ้านพักระยอง คนงานดูแลที่ดิน จ.ล�ำพูน และ
จ.อยุธยา และค่าส่วนรวมดูแลที่ดิน โครงการสวัสดิการคลอง 15
427,670.00 - ส�ำหรับค่าซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา ครุภณั ฑ์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ ง
ปรับอากาศ กล้องวงจรปิด ยานพาหนะ ค่าบ�ำรุงรักษาเครื่องนับ
ธนบัตร ระบบตูส้ าขาโทรศัพท์อตั โนมัติ ตูเ้ อทีเอ็ม Firewall Switch
และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่
2,832,930.00 - ส�ำหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าไฟ ค่านํ้าประปา ค่า
โทรศัพท์ส�ำนักงาน ค่าโทรศัพท์มอื ถือ ค่าบริการสัญญาณ True
Vision ค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าบริการสัญญาณระบบ
ส�ำรองข้อมูลออนไลน์ ค่าบริการส่งข้อความสั้น (sms) ค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าประกันภัยและ พรบ. ยานพาหนะ
312,000.00 - ส�ำหรับจ่ายค่าเช่าที่จอดรถ ค่าเช่าส�ำนักงานสหกรณ์ฯ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน ณ บริเวณอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

ปี 2557
ขอตั้ง
4,812,000.00
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ปี 2556
ปี 2557
เหตุผลและความจ�ำเป็น
ขอตั้ง
งบประมาณ
จ่ายจริง
3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
19,338,000.00 16,952,661.97 21,283,000.00
3.1 ค่าใช้จา่ ยจัดการประชุมใหญ่สามัญและประชุม
900,000.00
900,903.00 1,100,000.00 - ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่สามัญและประชุม
ใหญ่วิสามัญ
ใหญ่วสิ ามัญ เช่น ค่าของรางวัล จับฉลาก ค่าพาหนะสมาชิก
ค่าเบีย้ ประชุม ค่ารับรองสมาชิก และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ในการจัดการ
ประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
300,000.00
256,811.50
300,000.00 - ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี
ค่าพิมพ์เกียรติบัตร และค่าพิมพ์หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา
3.3 ค่าใช้จา่ ยในการจัดสัมมนาเกีย่ วกับสมาชิก 5,950,000.00 3,994,073.29 6,450,000.00 - โครงการจัดอบรมผู้ประสานงานสหกรณ์
- โครงการพัฒนาสุขภาพกาย-สุขภาพจิต 3 ครั้ง
- โครงการอบรมผู้สนใจเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
- ค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงสมาชิกเกษียณอายุราชการ
- โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ
- โครงการสัมมนาสมาชิก
- โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก
- โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
- โครงการอบรมวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาจิตใจ (โครงการไหว้พระ 9 วัด โครงการถือศีล
ปฏิบัติธรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรม)
- โครงการพบปะสมาชิกตามวิทยาเขตและหน่วยงานต่างจังหวัด และ
ผูบ้ ริหาร มก.

รายการ
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3.9 ค่าของที่ระลึกส�ำหรับสมาชิก

3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสมาชิก

3.7 ค่าประกันอุบัติเหตุส�ำหรับสมาชิก

3.6 ค่าหุ้นให้สมาชิกประจ�ำปี

3.5 ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรสมาชิก

3.4 ค่าประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

รายการ

ปี 2556
ปี 2557
เหตุผลและความจ�ำเป็น
ขอตั้ง
งบประมาณ
จ่ายจริง
1,629,250.00 1,015,754.18 1,778,000.00 - ส�ำหรับค่าจัดพิมพ์ข่าวรายเดือน ข่าวสรรหากรรมการและผู้ตรวจ
สอบกิจการ จัดพิมพ์รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีและ
รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี รายงานการประชุมคณะ
กรรมการชุดต่าง ๆ จัดพิมพ์การ์ดวันเกิดและปฏิทินประจ�ำปี
2,300,000.00 2,018,600.00 2,450,000.00 - ส�ำหรับจ่ายสมทบค่าธรรมเนียมรายปีบตั รสมาชิกอิเลกทรอนิกส์
และบัตร ATM ตามโครงการ Coop ATM Pool
2,213,750.00 2,203,000.00 2,375,000.00 - ส�ำหรับจ่ายสมทบเป็นค่าหุน้ ให้สมาชิกประจ�ำปีรายละ 250 บาท
ส�ำหรับสมาชิก ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556
900,000.00 810,560.00 900,000.00 - ส�ำหรับเป็นค่าประกันอุบตั เิ หตุส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์ วงเงิน 200,000
บาทน ค่าเบี้ยประกัน 90 บาท/คน
2,645,000.00 2,285,460.00 2,930,000.00 - ค่าใช้จา่ ยในการท�ำจ�ำนองและตรวจสอบหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพ
และต่างจังหวัด เงินสนับสนุนสมาชิกในการประเมินหลักทรัพย์ ค่า
ใช้จ่ายในการสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ค่าสมนาคุณ
บริการสมาชิก
2,500,000.00 3,467,500.00 3,000,000.00 - ค่าของที่ระลึกส�ำหรับสมาชิกประจ�ำปี
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ปี 2556
ปี 2557
เหตุผลและความจ�ำเป็น
ขอตั้ง
งบประมาณ
จ่ายจริง
4. หมวดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น 14,816,000.00 11,577,518.05 15,807,000.00
4.1 ค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการ
2,831,450.00 1,453,270.56 2,906,450.00 - ส�ำหรับค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน ค่าพาหนะส�ำหรับกรรมการ
เกษียณอายุราชการที่มาปฏิบัติงาน กรรมการที่เดินทางระหว่าง
วิทยาเขต และกรรมการที่เดินทางจากสถานีวิจัย ค่าเครื่องแบบ
ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าตรวจสุขภาพ
โครงการประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
4.2 ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี 871,800.00 693,239.36 903,800.00 - ส�ำหรับเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับทีป่ รึกษาและผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบภายใน
กิจการ และผู้ตรวจสอบภายใน เช่น ค่าตรวจสอบกิจการ ค่าตรวจ
สอบภายใน ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุ
โครงการประกันสุขภาพ ค่าเครื่องแบบ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ
4.3 ค่าสนับสนุนกิจการของ มก.
4,900,000.00 4,619,380.00 4,950,000.00 - ส�ำหรับสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ มก. และชมรมผู้อาวุโส
- ส�ำหรับสนับสนุนวิทยาเขตก�ำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จ�ำนวนวิทยาเขตละ 1 แสนบาท
- ส�ำหรับจ่ายผลประโยชน์ตามบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในอาคาร
สอ.มก. 36 ปี จ�ำนวน 3 ล้านบาท ซึ่ง มก. จะต้องจ่ายคืนค่าร่วม
ทุนในระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร เมื่อปี 2553 จ�ำนวนรวม
7.89 ล้านบาท
- ส�ำหรับสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน มก.

รายการ
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4.8 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

4.7 ค่าวัสดุอื่นๆ

4.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

4.5 ค่าสัมมนาอื่นๆ

4.4 ค่าสมนาคุณ

รายการ

ปี 2556
ปี 2557
เหตุผลและความจ�ำเป็น
ขอตั้ง
งบประมาณ
จ่ายจริง
1,031,000.00 952,220.00 1,111,000.00 - ส�ำหรับกองคลัง ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ บุคคลผู้ให้ความช่วย
เหลือสหกรณ์ ผู้ประสานงานตามหน่วยงานต่างๆ และผู้เขียน
บทความลงข่าวสารสหกรณ์
1,016,000.00 724,348.16 1,194,000.00 - ส�ำหรับค่าจัดสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อนื่ จัดประชุมระหว่างกรรมการ
เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการ
950,000.00 233,621.94 950,000.00 - ส�ำหรับแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานสหกรณ์ ใบเสร็จ
ค�ำขอกู้ หนังสือคํา้ ประกัน สลิปเงินฝาก สมุดเงินฝาก บัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อ สมุดคู่ฝากเพื่อรองรับระบบใหม่
680,000.00 890,780.83 900,000.00 - ส�ำหรับค่าวัสดุของใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นกับส�ำนักงาน เช่น
เครื่องเขียน กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษไข และวัสดุที่ใช้
ในการรับรองต่าง ๆ
2,535,750.00 2,010,657.20 2,891,750.00 - ส�ำหรับเป็นค่าใช้จา่ ยทัว่ ไป เช่น ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินคดี ค่าบริการธุรกรรม
เงินสด ค่าประกันรักษาเงินสด ค่าอากรเช็ค ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินธนาคาร ค่าจัดงานท�ำบุญครบรอบ สอ.มก. ค่าใช้จ่ายในการ
เยีย่ มลูกค้าและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ตา่ งๆ ค่ารับรองผูม้ าเยีย่ ม
ชมสหกรณ์ ค่าใช้จ่ายจัดเก็บเอกสาร ค่าประกันภัยตู้เอทีเอ็ม ค่า
อากรเช็ค ค่าไปรษณียากรและแสตมป์
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หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจ่ายในหมวดต่าง ๆ เฉพาะงบค่าใช้จ่ายเท่านั้น			

ปี 2556
ปี 2557
เหตุผลและความจ�ำเป็น
ขอตั้ง
งบประมาณ
จ่ายจริง
5. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,181,000.00 1,006,199.52 7,290,000.00
5.1 ครุภัณฑ์
1,181,000.00 1,006,199.52 2,290,000.00 - เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์สมุดคู่
ฝาก เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ เครื่องปริ้นเตอร์ Firewall
Fortigate
5.2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5,000,000.00
5,000,000.00 - เพือ่ ปรับปรุง ขยายส�ำนักงาน สาขา วิทยาเขตบางเขนอาคาร
สอ.มก. 36 ปี วิทยาเขตก�ำแพงแสน และโครงการบ้านพัก
ระยอง
งบค่าใช้จ่าย
61,546,000.00 52,653,732.82 63,718,000.00 งบค่าใช้จ่ายเทียบได้เป็นร้อยละ 89.73
งบลงทุน (จัดซื้อทรัพย์สิน)
6,181,000.00 1,006,199.52 7,290,000.00 ของงบประมาณทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
67,727,000.00 53,659,932.34 71,008,000.00

รายการ
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ที่
กลยุทธ์
โครงการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี จัดหาซอฟแวร์เพือ่ รองรับการให้บริการด้านสินเชือ่ เงินฝากและ ปี 2555 - 2557 คณะกรรมการ 2,000,000.00
สารสนเทศเพือ่ บริการสมาชิก การออม และพัฒนาระบบส�ำรองข้อมูลออนไลน์ระยะเวลาการ
พัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนา รวม 4 ปี เพื่อสร้างศักยภาพเชิงแข่งขันในการบริการ
สมาชิก เสริมสร้างภาพลักษณ์ทมี่ นั่ คงให้กบั สหกรณ์ และอ�ำนวย
บริการที่สะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
2 ให้สมาชิกมีหนุ้ และเงินฝากเพิม่ ขึน้
2.1 กระตุน้ สมาชิกทีม่ หี นุ้ น้อยกว่า 1. โครงการออมวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีเมื่อเกษียณ
ปี 2557
ฝ่ายสินเชื่อ
150,000.00
300,000 บาท ให้ถือหุ้นเพิ่ม
1.1 รณรงค์ให้สมาชิกทีม่ หี นุ้ น้อยกว่า 300,000 บาท ออม
หุ้นได้ 300,000 บาท โดยได้รับของที่ระลึก
1.2 น�ำเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน มาซื้อหุ้นเพิ่ม โดยซื้อ 29 ม.ค. - 28
ขั้นตํ่า 100 หุ้น เป็นเงิน 1,000 บาท สหกรณ์จะสมทบให้ 2 หุ้น
ก.พ.
เป็นเงิน 20 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2 ของจ�ำนวนหุ้นที่ซื้อ) และ
2557
น�ำมาซื้อได้เพียงครั้งเดียว
เงื่อนไข - สมาชิกหุ้นไม่เกิน 300,000 บาท
		 - น�ำเงินปันผล-เฉลีย่ คืนปี 2556 มาซือ้ หุน้ เพิม่ เท่านัน้
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินออมใหม่ๆ โครงการส่งเสริมการออมในรูปเงินฝาก
ส่งเสริมการออมโดยการฝากเงิน โดยมีรางวัลเป็นของ ปี 2557
ฝ่ายเงินฝาก 100,000.00
ที่ระลึกในผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบต่างๆ เช่น โครงการวันออม
แห่งชาติ
รวม
2,250,000.00

แผนพัฒนาปี 2557
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รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
		 ตามที่การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ได้เลือกตั้ง นายมาโนช สุวรรณศิลป์ นางธาริณี ประนิช และ นางสุวาพร ชื่นอารมณ์ เป็น
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด สำ�หรับปีทางบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนินการเป็น
ประจำ�ทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำ�ปีโดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินงาน สอ.มก.
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน สอ.มก.
1.3 เพื่อตรวจสอบความรัดกุมของระบบการควบคุมภายใน สอ.มก.
1.4 เพื่อตรวจสอบการบริหารทั่วไป การควบคุมด้านการเงินและการให้บริการด้านเงินกู้ สอ.มก.
วิทยาเขตกำ�แพงแสน
1.5 เพื่อตรวจสอบการดำ�เนินงานอื่นๆ ของ สอ.มก.
2. ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานการควบคุมการเงินตามระเบียบและ
ข้อกำ�หนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบความรัดกุมการควบคุมภายในด้านการบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศและการ
บริหารพัสดุ
2.4 ตรวจสอบขั้นตอนการดำ�เนินงาน และผลการดำ�เนินงานของ สอ.มก. วิทยาเขตกำ�แพงแสน
2.5 ตรวจสอบการดำ�เนินงานตามสภาพจริงของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ต่อสมาชิก สอ.มก.
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
3.1 ด้านผลการดำ�เนินงาน
สอ.มก. มีสมาชิกเมื่อต้นปี 2556 จำ�นวน 8,885 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 675 คน ออก
จากสหกรณ์ 121คน สมาชิกคงเหลือวันสิน้ ปี 9,409 คน ในวันสิน้ ปี สอ.มก. มีทนุ ดำ�เนินงานทัง้ สิน้ 24,465,259,070.74
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำ�นวน 2,520,451,066.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.49 และในรอบปี สอ.มก. มี

108

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

รายได้ทั้งสิ้น 1,248,886,593.64 บาท ค่าใช้จ่าย 617,244,922.41 บาท มีกำ�ไรสุทธิ 631,641,671.23 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47,851,714.82 บาท หรือร้อยละ 8.20
3.2 ด้านบริหารทั่วไป
		 1) สอ.มก. มีความพยายามในการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน และโครงสร้างอัตรากำ�ลัง
ให้สอดคล้องกับการให้บริการสมาชิก สอ.มก. วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำ�แพงแสนให้มีความเท่าเทียม
กันและดียิ่งขึ้น
		 2) การควบคุมภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการปฏิบัติงานตามปกติ สอ.มก. มี
การควบคุมการดำ�เนินงานต่อเนื่องเป็นประเพณีปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ความตั้งใจปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ซึง่ มีรปู แบบเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และควรนำ�ระบบการควบคุมภายในทีเ่ ป็น
พื้นฐานสำ�คัญในการควบคุมการดำ�เนินงานให้ประสบผลสำ�เร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ของ สอ.มก มาใช้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารงาน การวางแผน การดำ�เนินการ การติดตามผล
		 3) การบริหารงานบุคลากร เจ้าหน้าที่ สอ.มก. เป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ สอ.มก. จึงควรให้ความสำ�คัญในความสามารถของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งวิธีการได้มาที่
โปร่งใสเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพตามภารกิจของ สอ.มก.
		 4) ระบบสารสนเทศ สอ.มก. มีการกำ�หนดนโยบายการนำ�ระบบสารสนเทศมาใช้ และมีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ ควบคุมระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกำ�หนดผู้เข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรม
อย่างรัดกุม ชัดเจน
3.3 ด้านบัญชี
		 มีการใช้โปรแกรมบัญชีพื้นฐานในระบบสารสนเทศของ สอ.มก. สามารถรายงานฐานะการเงิน
ประจำ�เดือนต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ ส่วนการจัดทำ�บัญชีและทะเบียนต่าง ๆ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนตามคำ�แนะนำ� ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
3.4 ด้านการเงิน
		 1) สอ.มก. มีเงินสดคงเหลือ ในความรับผิดชอบของรักษาการผูจ้ ัดการและเลขานุการดำ�เนินการ
ณ วันสิ้นปี เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงินของ สอ.มก. พ.ศ. 2544
2) มีการใช้จ่ายเงินต่างๆ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555
อนุมัติ
		 3) การเบิกถอนเงินสด สอ.มก. ใช้ทง้ั ระบบเงินสดและระบบโอนผ่านธนาคาร (E-Cash) เห็นควร
พัฒนาระบบการโอนเงินผ่านธนาคาร (E-Cash) ให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อควบคุมอัตราเสี่ยงในการ
เบิกจ่ายเงินสด
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3.5 ด้านสินเชื่อ
		 1) สอ.มก. ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท
			 - เงินกู้ฉุกเฉิน
- เงินกู้สามัญ
- เงินกู้พิเศษ
		 2) รายงานต้นปี พ.ศ. 2556 สอ.มก. มีเงินกูพ้ เิ ศษจำ�นวน 769 ราย วงเงิน 970,423,891.00 บาท
		 3) การตรวจสอบหลักทรัพย์ สอ.มก. อยูร่ ะหว่างการปรับเปลีย่ นวิธกี ารประเมิน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สมาชิกโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของ สอ.มก.
		 4)		ตามรายงานต้นปี พ.ศ. 2556 สอ.มก. ให้สหกรณ์อื่นกู้เงิน จำ�นวน 23 สหกรณ์ วงเงิน
3,374,580,000.00 บาท
4. การติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุง (ด้านการเงิน/บัญชี) ปี 2556
4.1 สินทรัพย์แทนการชำ�ระหนี้รอจำ�หน่าย
		 1) การบันทึกบัญชี
			 เดิม
บันทึกยอดรวม (โครงการ สคส.)
			 ข้อเสนอแนะ ควรแยกยอดรายสัญญาและบันทึกบัญชีลา้ งหนีต้ ามคำ�แนะนำ�นายทะเบียน
สหกรณ์
		 2) การบันทึกค่าใช้จ่ายของโครงการ สคส.
			 เดิม
บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในการได้มาเพิ่มยอดสินทรัพย์
		 ข้อเสนอแนะ ไม่ควรเพิม่ รายการค่าใช้จา่ ยในสินทรัพย์ ควรปรับปรุงรายการตามราคาซือ้
โดยปรับปรุงกับบัญชีเงินรอจ่ายคืน และตัดเป็นค่าใช้จ่าย พร้อมโอนล้าง
เงินทดรองดำ�เนินคดี
		 3) การบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของลูกหนี้สมาชิก
			 เดิม
บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในการได้มาเพิ่มยอดสินทรัพย์
			 ข้อเสนอแนะ กรณีที่คดีพิพากษาสิ้นสุดแล้ว ควรรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ในหมวด
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินคดี หลังจากโอนปิดบัญชีเงินทดรองดำ�เนินคดี
4.2 บัญชีเงินรอจ่ายคืน
1) การบันทึกบัญชี
			 เดิม
รวมรายการที่เกิดขึ้นทั้งของสมาชิกและของ สคส. ไว้รวมกัน
			 ข้อเสนอแนะ ควรแยกรหัสบัญชีระหว่างเงินรอจ่ายคืนส่วนของสมาชิก และของโครงการ
สคส. ออกจากกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ หรือทำ�ทะเบียนย่อย
และทะเบียนคุมยอด
		 2) รายการที่ไม่เกี่ยวข้อง
				 เดิม
นำ�รวมไว้ในรหัสบัญชีเงินรอจ่ายคืน
ข้อเสนอแนะ ควรแยกรายการออกมาต่างหาก และลงบัญชีใหม่ให้ถูกต้อง
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4.3 การชำ�ระหนี้ของ สอ.มก.
			 เดิม
มีบางกรณีทมี่ ติคณะกรรมการให้น�ำ ชำ�ระเงินต้นก่อนหากเหลือจึงนำ�มาชำ�ระ
ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่าย
			 ข้อเสนอแนะ กรณีมีวิธีปฏิบัติที่หลากหลาย ต้องดำ�เนินการตามระเบียบฯก่อน กรณี มี
ประเด็นให้ความช่วยเหลือ จึงนำ�เสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป
4.4 เงินทดรองดำ�เนินคดี
				 เดิม
ยอดเงินทดรองสำ�หรับคดีที่มีคำ�พิพากษาสิ้นสุดแล้วยังค้างอยู่ในบัญชี
			 ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงรายการคดีที่มีคำ�พิพากษาสิ้นสุดแล้ว โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ดำ�เนินคดีต่อไป
5. การวิเคราะห์ทางการเงิน / อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญของ สอ.มก.
จากรายงานดำ�เนินการ สอ.มก. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เรื่องสรุปฐานะการเงินและผลการดำ�เนิน
งาน ตามข้อบังคับ สอ.มก. ข้อ 55 (12) สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
5.1 ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength)
		 - อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนของ สอ.มก. มีอัตราส่วน 2.87 เท่า และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตาม
การขยายตัวของสหกรณ์ โดยในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวม มีอัตราส่วนดังกล่าวโดยเฉลี่ยเพียง 1.07
สะท้อนให้เห็นว่า สอ.มก. มีอัตราเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
		 - อัตราส่วนทุนสำ�รองต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์ มีอัตราส่วน 0.03 เท่า ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
สหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวมปี 2556 ซึ่งมีอัตราที่ 0.04 เท่า
		 - อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิต่อทุนเฉลีย่ ของสหกรณ์ มีอัตราส่วนร้อยละ 10.4 เป็นอัตราส่วนที่สูงและ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวมปี 2556 คือมีอัตราส่วนดังกล่าวเพียงร้อยละ 7
ดังนั้น เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ควรมีทุน (ทุนเรือนหุ้น และทุนสำ�รอง) ให้เพียง
พอต่อภาระหนี้สิน (เงินฝากและเงินกู้ระยะสั้น) จึงควรเพิ่มทุนสำ�รองให้เพียงพอ
5.2 คุณภาพสินทรัพย์ (Assets Quality)
		 - อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนการลงทุน ต่อสินทรัพย์รวม
เฉลี่ย มีอัตราหมุนเวียนเท่ากับ 0.04 เท่า กล่าวคือ สินทรัพย์ทุก 100 บาท สามารถก่อให้เกิดรายได้ 4 บาท
ลดลงจาก 5 บาท ในปี 2555 และตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวมปี 2556 ซึ่งมีอัตราดังกล่าว
เท่ากับ 0.05 เท่า
		 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ผลตอบแทนพิจารณาจากกำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อสินทรัพย์
รวมเฉลี่ยมีอัตราร้อยละ 2.6 ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวมปี 2556 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 3.5
		 - อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ โดยเปรียบเทียบสินทรัพย์ปปี จั จุบนั กับสินทรัพย์ปกี อ่ น มีอตั รา
ร้อยละ 11.07 ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวมปี 2556 ที่ร้อยละ 15.55
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		 ดังนั้นเพื่อให้สหกรณ์สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้ และบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องควบคุมอัตราส่วนนีใ้ ห้สงู ขึน้ อย่างน้อยไม่ตาํ่ กว่าค่าเฉลีย่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวม
ปี 2556
5.3 ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (Management Ability)
		 อัตราการเติบโตของธุรกิจ (เงินรับฝาก และเงินให้กู้) โดยทำ�การเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจปี
ปัจจุบันกับปีก่อนว่าเพิ่มลดอย่างไรนั้น พบว่าธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. มีการขยายตัว ร้อยละ 14 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวม ปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10.57
		 ดังนัน้ ในกรณีทสี่ หกรณ์มปี ริมาณธุรกิจเพิม่ ขึน้ นอกจากสหกรณ์จะสามารถอำ�นวยความสะดวก
แก่สมาชิกได้เพิ่มขึ้นแล้ว สหกรณ์จะต้องมีทุนที่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วย จึงเห็นสมควรเพิ่มส่วน
ของทุนสำ�รองของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามข้อ 5.1
6. บทสรุป
คณะผูต้ รวจสอบกิจการมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ทิ กั ษ์สทิ ธิประโยชน์ของมวลสมาชิกและความ
มั่นคงของ สอ.มก ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และขอขอบพระคุณความร่วมมือของคณะ
กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก สอ.มก. ทุกท่านที่กรุณาไว้วางใจให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่อัน
ทรงเกียรตินี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมาโนช สุวรรณศิลป์)
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

(นางธาริณี ประนิช)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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(นางสุวาพร ชื่นอารมณ์)
เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

วาระที่

8

การเลือกตั้งประธานกรรมการ
คณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2557
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การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2557
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ พ.ศ. 2543 ข้อ 4 วรรคที่ 2 “อนึ่ง ประธานกรรมการดำ�เนินการ 1 คน ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกจาก
สมาชิกที่เป็นผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่รองอธิการบดี ขึ้นไป” เนื่องจาก
ประธานกรรมการจะหมดวาระตามข้อบังคับฯ ข้อ 44
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2557 จำ�นวน 1 คน
มติทปี่ ระชุม…………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................
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การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2557
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 43 การเลือกตั้งและการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำ�เนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่น
อีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
เนื่องจากในปี 2557 มีกรรมการที่ยังอยู่ในวาระตามข้อบังคับข้อ 44 จำ�นวน 7 คนดังนี้
สายวิชาการ รายชื่อดังนี้
1. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
2. ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา
3. ดร.จีรศักดิ์
พงษ์พิษณุพิจิตร์
สายสนับสนุน รายชื่อดังนี้
1. นายชาญชัย
ไล้เลิศ
2. นายนพดล
ระโยธี
3. นายบุญช่วย
เอี่ยมประพัฒน์
4. นายสมนึก
ตั้งสุวรรณเสมา
คณะกรรมการสรรหาได้ด�ำ เนินการเลือกตัง้ ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 2555 แทนตำ�แหน่งที่ว่างลง 7 คน ได้แก่ สายวิชาการ
4 คน และสายสนับสนุน 3 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้งเรียงตามอักษร ดังนี้
สายวิชาการ
1. ผศ.นสพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
2. รศ.บพิธ
จารุพันธุ์
3. นายสหัส
ภัทรฐิตินันท์
4. ผศ.สุชิน
ปลีหะจินดา
สายสนับสนุน
1. นายพงศ์พันธ์
เหลืองวิไล
2. นางพูนทรัพย์
บุญรำ�พรรณ
3. นายวิเชียร
ไล้เลิศ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2557
มติทปี่ ระชุม……………………………………………………………………………………………
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ข้อ 58 ข้อ 59 และระเบียบว่า
ด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จำ�นวน 3 คน อยู่ในตำ�แหน่งคราวละ
หนึ่งปีการบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้ ประกอบด้วยผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
2. มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ หรือใช้วิชาชีพนั้น
เกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน
3. มีความรู้ทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำ�เนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยวิธีการให้สมาชิกลงคะแนนเลือก
ได้ไม่เกิน 3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชื่อที่ประกาศให้เลือกทั้งหมด แล้วนำ�รายชื่อผู้ได้รับ
การเลือกตั้งที่ได้คะแนนมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. ด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ นางธาริณี ประนิช
2. ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์
3. ด้านบริหารทั่วไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2557
มติทปี่ ระชุม……………………………………..........……………………………………..............………
……................................................................................................................................................................................
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เรื่อง ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2557
----------------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2557 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 และการรับสมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2557 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้
ดำ�เนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม
2556 นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด จึงขอประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งคณะ
กรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2557 เรียงตามหมายเลข ดังนี้
กรรมการ สายวิชาการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
ภัทรฐิตินันท์
ปั่นทอง
จารุพันธุ์
ปลีหะจินดา
ศักดิ์ภู่อร่าม
ลำ�ใย
อารี

สังกัดสำ�นักทะเบียนและประมวลผล
สังกัดวิทยาเขตศรีราชา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
สังกัดคณะสังคมศาสตร์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7

นายสหัส
นางบุญจิรา
รศ.บพิธ
ผศ.สุชิน
ผศ.นสพ.ดร.ธวัชชัย
ร.อ.รศ.ปราโมทย์
อ.อมร

หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7
หมายเลข 8

กรรมการ สายสนับสนุน รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
นายธงพล
ศรีสวัสดิ์ สังกัดสำ�นักงานอธิการบดี
นายถวิล
สุวรรณมณี สังกัดสถานีวิทยุ มก.
นายดนัย
หงษ์ทอง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
นายวิเชียร
ไล้เลิศ
สังกัดคณะเกษตร กพส.
นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ สังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล สังกัดกองธุรการ กพส.
นายพงศ์ปณต สุภาสัย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายสุพจน์
ยุตติยงค์ สังกัดคณะวนศาสตร์

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

2,562
2,084
4,062
2,934
2,096
1,976
804

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

982
914
637
3,157
3,022
2,315
617
1,419

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ผู้ตรวจสอบกิจการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
ด้านการเงิน/การบัญชี
หมายเลข 1 นางธาริณี ประนิช
สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้ 3,518 คะแนน
ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์
หมายเลข 2 นายมาโนช สุวรรณศิลป์ สังกัดสำ�นักการกีฬา

ได้ 3,376 คะแนน

ด้านบริหารทั่วไป
หมายเลข 3 นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
สังกัดกองคลัง
หมายเลข 4 นายพิเชฐ หิรัญบุญญานุกูล สังกัดกองกิจการนิสิต กพส.

ได้ 2,851 คะแนน
ได้ 736 คะแนน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556

(ผศ.มยุรี เทศผล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
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รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2557

-----------------------------ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เรื่อง การรับสมัครเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2557 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 และการรับสมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2557 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 และคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ด�ำ เนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม
2556 นั้น
บัดนี้ ผลการเลือกตัง้ ได้เสร็จสิน้ แล้ว โดยมีผไู้ ด้รบั การเลือกตัง้ เพือ่ เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำ�
ปี 2556 พิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2557 ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ
1. ผศ.นสพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
2. รศ.บพิธ จารุพันธุ์
3. นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
4. ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
กรรมการสายสนับสนุน
1. นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
2. นางพูนทรัพย์ บุญรำ�พรรณ
3. นายวิเชียร ไล้เลิศ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ด้านการเงิน/การบัญชี
		 นางธาริณี ประนิช
ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์
		 นายมาโนช สุวรรณศิลป์
ด้านการบริหารทั่วไป
		 นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556
(ผศ.มยุรี เทศผล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
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สรุปผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557
ณ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556
จ�ำนวนผู้มิสิทธิ์
สายวิชาการ
4,631
สายสนับสนุน
4,657
รวม

ผู้มาใช้สิทธิ์

ไม่มาใช้สิทธิ์

สัดส่วนผู้มาใช้สิทธิ์ (%)

1,900

2,731

41.03

3,267
5,167

1,390
4,121

70.15
55.63

เปรียบเทียบผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

120

สาย

ปี 2555

ปี 2556

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

2,042
3,135
5,177

1,900
3,267
5,167

เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ร้อยละ
(6.95)
4.21
(0.19)

นายสหัส ภัทรฐิตินันท์

นางบุญจิรา ปั่นทอง

รศ.บพิธ จารุพันธุ์

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา

ผศ.นสพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิภ์ อู่ ร่าม

ร.อ.รศ.ปราโมทย์ ล�ำใย

อ.อมร อารี

2

3

4

5

6

7

ชื่อ-สกุล

1

หมายเลข

หน่วยเลือกตั้งอื่น

229

601

667

780

1,081

301

657

289

686

610

1,054

1,556

744

1,030

68

171

234

190

299

110

125

93

254

282

342

444

319

252

8

7

16

28

45

66

49

20

30

28

56

63

130

95

17

29

51

55

97

47

54

14

48

59

103

120

69

69

36

57

59

102

128

102

68

30

93

90

224

229

196

163

804

1,976

2,096

2,934

4,062

2,084

2,562

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน รวม
จากสาย จากสาย จากสาย จากสาย จากสาย จากสาย จากสาย จากสาย จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน

วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตก�ำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตฯ สกลนคร

สรุปการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2557
(สายวิชาการ)
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วิทยาเขตบางเขน
คะแนน คะแนน
ชื่อ-สกุล
หมายเลข
จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน
1
นายธงพล ศรีสวัสดิ์
339
415
2
นายถวิล สุวรรณมณี
358
354
3
นายดนัย หงษ์ทอง
167
326
4
นายวิเชียร ไล้เลิศ
586 1088
5
นางพูนทรัพย์ บุญร�ำพรรณ 682 1089
6
นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
414
496
7
นายพงศ์ปณต สุภาสัย
176
298
8
นายสุพจน์ ยุตติยงค์
392
659

วิทยาเขตก�ำแพงแสน
คะแนน คะแนน
จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน
49
52
53
41
17
39
242
543
207
392
291
563
31
31
41
69

วิทยาเขตศรีราชา
คะแนน คะแนน
จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน
16
27
7
14
7
11
40
91
44
89
40
66
12
18
11
37

วิทยาเขตฯ สกลนคร
คะแนน คะแนน
จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน
16
20
19
18
12
15
66
84
68
96
43
63
10
7
33
52

หน่วยเลือกตั้งอื่น
คะแนน คะแนน
จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน
22
26
20
30
13
30
111
306
83
272
81
258
14
20
40
85

สรุปการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2557
(สายสนับสนุน)

122
982
914
637
3,157
3,022
2,315
617
1,419

รวม
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ชื่อ-สกุล

นางธาริณี ประนิช

นายมาโนช สุวรรณศิลป์

3
4

นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
นายพิเชฐ หิรัญบุญญานุกูล

ด้านการบริหารทั่วไป

2

ด้านกฎหมายธุรกิจ/สหกรณ์

1

ด้านการเงิน การบัญชี

หมายเลข

794
143

885

989

1,124
191

1,187

1,179

วิทยาเขตบางเขน
คะแนน คะแนน
จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน

155
120

257

285

237
178

365

391

วิทยาเขตก�ำแพงแสน
คะแนน คะแนน
จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน

36
13

51

51

69
24

100

95

วิทยาเขตศรีราชา
คะแนน คะแนน
จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน

48
24

71

93

52
9

63

126

วิทยาเขตฯ สกลนคร
คะแนน คะแนน
จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน

สรุปการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557

109
12

127

84

227
22

270

225

2,851
736

3,376

3,518

หน่วยเลือกตั้งอื่น
คะแนน คะแนน
รวม
จากสาย จากสาย
วิชาการ สนับสนุน

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
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วาระที่

9

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และก�ำหนดค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2557

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2557
ตามที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำ�การปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์กระจายงานด้านการสอบบัญชีสำ�หรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนดำ�เนินการ
เกินกว่า 200 ล้านบาท และมีระบบการบริหารงานทีด่ ี ให้ผสู้ อบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจบัญชี โดยอยูภ่ ายใต้
การกำ�กับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ์ และระเบียบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้ง
เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ให้ทปี่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์อาจคัดเลือกผูส้ อบบัญชีไว้เป็นการ
สำ�รอง เพื่อแต่งตั้งในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์ไม่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เนื่องจากถูกกล่าวหาและ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ นั้น
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 ได้มีมติคัดเลือก นางสาวสุภางค์ เวสารัชอาย์กุล ผู้ชำ�นาญงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2556
และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเป็นเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
สำ�หรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2557 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ได้เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ์เพียง 1 ราย คือ นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
ผู้ชำ�นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการดำ�เนินการ ในคราววาระการประชุม ครัง้ ที่ 22/2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ได้
ตรวจสอบเงือ่ นไข ตามข้อกำ�หนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทัง้ ได้พจิ ารณาถึงระยะเวลาการเข้าปฏิบตั งิ าน
การสอบบัญชี จำ�นวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำ�หนดการตรวจสอบบัญชีจนสามารถรับรองงบการเงิน
ได้ตรงตามกำ�หนดเวลา และสามารถประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2558 หรือระยะ
เวลาใกล้เคียงกันแล้ว มีมติเลือก นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้ชำ�นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็น
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2557 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
จำ�นวน 130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม…………………………......…………………………………………….........................
.......................................................................................................................................................................................
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พิจารณาก�ำหนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน
ประจ�ำปี 2557

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน
ประจ�ำปี 2557

การกู้ยืมเงินหรือคํ้าประกัน ตามข้อบังคับข้อ 30 วงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจ
กำ�หนดวงเงินกูย้ มื หรือคํา้ ประกันสำ�หรับปีหนึง่ ๆ ไว้ตามทีจ่ �ำ เป็นและสมควรแก่การดำ�เนินงาน วงเงินซึง่ กำ�หนด
ดังว่านีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้ก�ำ หนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์
ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันสำ�หรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันสำ�หรับปีก่อนไป
พลาง
ในปี 2556 ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่กำ�หนดวงเงินกู้ยืมจำ�นวน 5,500 ล้านบาท ซึ่งเป็น
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ (หนังสือที่ กษ.1107/068 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556) เพื่อ
รองรับการดำ�เนินธุรกรรมตามแผนงานที่วางไว้ และเสริมสภาพคล่องตามความจำ�เป็น
สำ�หรับปี 2557 คณะกรรมการดำ�เนินการในคราวประชุม ครัง้ ที่ 24/2556 เมือ่ วันที่ 15 มกราคม
2557 ได้พิจารณาและมีมติให้นำ�เสนอขอที่ประชุมใหญ่ กำ�หนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ในวงเงิน 6,100 ล้านบาท มากกว่าปี 2556 สำ�หรับใช้เป็นทุน
ดำ�เนินงานและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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พิจารณาอนุมัติหลักการ
การน�ำเงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 10 (7) และมาตรา
62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ข้อกำ�หนดการ
ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 มีข้อความสำ�คัญ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
		
1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
		
2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็น
ผู้สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำ�กัดความรับผิด
		
3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
		
4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากประกันชำ�ระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
		
5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลัก
ทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำ�หนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		
6) หุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือตัง้ แต่ระดับ A-ขึน้ ไป
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		
7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กำ�หนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 4 การนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำ�รองของสหกรณ์ และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำ�เนินการได้
ฯลฯ
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด มีทุนสำ�รอง จำ�นวน
815.20 ล้านบาท
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดำ�เนินการในคราวประชุมครั้งที่ 25/2556
วันที่ 24 มกราคม 2557 จึงขอเสนอทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด นำ�เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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เรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี)

132

ปี
จ�ำนวน
พ.ศ. สมาชิก (คน)
2502
195
2503
297
2504
375
2505
403
2506
453
2507
484
2508
522
2509
595
2510
707
2511
791
2512
950
2513 1,059
2514 1,230
2515 1,421
2516 1,582
2517 1,775
2518 1,917
2519 2,037
2520 2,252
2521 2,440
2522 2,683
2523 2,890
2524 3,216
2525 3,522
2526 3,694
2527 3,774
2528 3,836

75,280
185,520
323,900
483,100
639,350
823,430
1,003,410
1,259,022
1,549,742
1,797,512
2,138,252
2,676,369
3,339,739
4,213,589
5,313,889
6,642,253
8,254,843
10,099,913
12,646,600
15,510,260
18,907,640
22,865,890
28,235,290
34,194,920
41,452,100
49,264,940
57,604,560

ทุนเรือนหุ้น

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
102,157,125.53
116,255,779.69

เงินรับฝาก

-

-

เงินให้กู้ เงินให้สหกรณ์อื่น เงินลงทุน
ทุนสะสม
ก�ำไรสุทธิ
แก่สมาชิก
กู้ยืม
(มูลค่ายุติธรรม) เงินทุนส�ำรอง ตามข้อบังคับ สินทรัพย์รวม
179,372.50
208,483.21
9,904.42
274,468.50
4,717.75
234.52
301,674.18
20,354.93
452,769.00
9,498.45
1,438.07
555,014.77
37,506.26
555,907.00
18,867.41
2,838.48
737,768.15
53,543.49
718,857.00
28,671.51
4,500.00
841,081.11
61,704.07
951,452.00
38,709.43
6,500.00 1,114,632.73
91,799.56
1,088,899.00
56,377.99
8,500.00 1,388,103.04
110,560.19
1,736,720.00
67,664.13
16,500.00 1,939,810.76
148,793.78
1,954,892.50
84,517.40
26,700.00 2,226,763.23
195,290.31
2,195,302.00
98,742.16
55,605.16 2,494,103.22
222,560.54
2,848,283.40
130,499.55
73,795.52 3,195,552.24
254,873.79
3,908,710.00
155,986.92
79,113.46 4,665,989.39
337,971.51
5,596,543.00
200,202.17
89,918.65 6,103,283.21
437,602.78
8,936,395.00
253,489.30
100,182.23 9,525,916.69
634,089.47
11,502,818.00
366,013.25
97,682.35 12,124,442.04
450,748.97
15,343,580.00
444,574.58
88,930.29 15,816,718.34 1,019,182.20
22,958,320.00
592,554.18
83,930.29 25,745,220.36 1,317,290.19
29,317,550.00
759,729.97
86,134.12 34,883,211.72 1,712,196.95
41,004,784.78
12,000.00
930,941.67
148,660.03 43,630,652.00 2,075,837.85
50,523,846.68
15,000.00 1,138,533.45
164,240.87 53,482,317.85 2,646,774.76
61,656,212.84
415,000.00 1,405,044.53
203,956.15 65,627,020.24 3,481,584.52
73,306,018.95
2,019,000.00 1,830,208.31
312,556.15 80,795,472.35 2,905,074.80
92,093,941.84 4,500,000.00 2,047,000.00 2,136,951.71
310,506.15 102,274,613.90 5,254,274.76
119,748,333.03
11,539,000.00 2,666,081.28
610,956.15 134,424,586.36 6,719,678.28
140,348,212.01 7,150,000.00 7,142,000.00 3,338,051.28
872,137.43 159,331,992.06 8,050,671.61
- 159,614,667.69
150,000.00
41,000.00 4,143,121.28 1,283,827.18 173,528,158.10 10,600,264.84
171,386,403.08
19,449,000.00 5,508,661.40 1,886,049.04 199,502,461.17 11,896,052.61

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ผลการด�ำเนินงานในรอบ 55 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ปี
จ�ำนวน
พ.ศ. สมาชิก (คน)
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
2554
8,230
2555
8,855
2556
9,409

เงินรับฝาก

146,231,363.23
164,977,423.02
162,503,219.38
174,984,020.05
196,060,001.46
259,663,360.39
431,080,965.93
786,152,784.57
1,046,462,544.43
1,313,731,732.70
2,063,583,721.49
2,663,650,579.35
4,000,276,653.18
4,529,083,156.61
5,117,114,813.32
5,468,353,369.15
5,481,847,739.51
5,825,240,487.27
6,393,512,157.58
6,989,347,848.53
6,215,854,699.93
8,622,515,399.87
9,244,115,498.68
12,003,227,559.78
12,720,002,015.05
11,179,432,037.34
14,857,331,678.38
16,650,295,777.59

ทุนเรือนหุ้น

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
4,386,841,140.00
4,813,769,970.00
5,247,065,330.00

8,455,000.00
18,699,000.00
45,675,000.00
14,188,000.00
7,937,000.00
92,000.00
7,000,000.00
638,759,000.00
84,850,900.00
50,240,000.00
799,347,500.00
-

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

เงินให้กู้
แก่สมาชิก
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
3,504,415,095.16
3,645,818,161.98
4,179,846,278.50

เงินให้สหกรณ์อื่น
กู้ยืม
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
1,781,730,000.00
3,374,580,000.00
4,803,620,000.00

เงินลงทุน
(มูลค่ายุติธรรม)
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
12,367,443,088.57
12,233,867,337.47
12,181,918,291.64
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
656,044,156.06
727,484,174.76
815,204,499.93

เงินทุนส�ำรอง

ทุนสะสม
ตามข้อบังคับ
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
126,198,293.81
178,108,653.82
260,792,147.93
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
19,629,053,584.45
21,944,808,004.21
24,465,259,070.74

สินทรัพย์รวม
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
508,170,991.14
583,789,956.41
631,641,671.23

ก�ำไรสุทธิ
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รายละเอียดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ตั้งแต่ปี 2535 - ปัจจุบัน

		

ปี
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

134

อัตราเงินปันผล
(%)
12.75
12.00
12.50
12.75
12.90
13.00
13.00
11.00
7.00
7.00
6.50
5.50
5.50
5.75
6.00
6.50
6.25
6.25
6.35
6.35
6.40

เงินเฉลี่ยคืน
(%)
10.00
9.25
7.00
10.00
10.25
12.00
12.00
15.00
15.00
20.00
25.00
25.00
28.00
30.00
30.00
30.00
33.00
33.00
35.00
35.00
35.00

บทความพิเศษ
• เศรษฐศาสตร์สหกรณ์และเศรษฐศาสตร์เกษตร
เป็นเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ส�ำหรับผูย้ ากจน
•  สอ.มก. : กรณีตวั อย่างสหกรณ์ออมทรัพย์
ชั้นน�ำ
•  สอ.มก. กับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์
•  จะพัฒนากันไปถึงไหน...สหกรณ์
หมายเหตุ : บทความทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
ไม่ผูกพันสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
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เศรษฐศาสตร์สหกรณ์และเศรษฐศาสตร์เกษตร

เป็น เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ส�ำหรับ ผู้ยากจน

(Cooperative Economics and Agricultural Economics
are the Applied Economics for The Poor)
ศาสตราจารย์พิเศษ อาบ นคะจัด1*
เมือ่ จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มวี ตั ถุประสงค์พฒ
ั นา
องค์ความรู้ (Body of Knowledge) เพื่อใช้พัฒนาการเกษตรของประเทศ รวม 4 องค์
ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกันได้แต่การกสิกรรม การประมง การป่าไม้ และการสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นองค์การนิติบุคคล ประกอบด้วยคณะวิชา 4 คณะวิชา
คือ 4 องค์ความรู้ดังกล่าว แต่ละคณะวิชาก็ประกอบด้วยภาควิชา (เรียกว่าแผนกวิชา
แต่แรกตั้ง มก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นนิติบุคคล แต่คณะวิชาไม่เป็นนิติบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผดู้ �ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี มีอ�ำนาจหน้าทีใ่ ช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ ทัง้ อสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพย์ได้ตลอดเวลา ในกิจการทหารก็เหมือนกัน คือ กองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ เป็นนิติบุคคล ส่วนกรมต่างๆ ในแต่ละกองทัพไม่เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้บัญชาการกองทัพบก ผู้บัญชาการกองทัพเรือ และผู้บัญชาการกองทัพอากาศ
มีอ�ำนาจหน้าที่บัญชาการบุคคล และบัญชาการใช้ทรัพย์สินของกองทัพได้เต็มที่ตลอด
เวลา
ความเกี่ยวเนื่องกันขององค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ 4
ประการ จะเห็นได้ดังนี้
เมื่อคณะวิชาทางการกสิกรรม ทางการประมง และทางการป่าไม้ ได้พัฒนา
พันธุ์พืช พันธุ์ปศุสัตว์ พันธุ์ปลา และสัตว์นํ้า หรือพันธุ์ไม้ เช่น ยางพารา และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับป่าไม้ แล้วน�ำไปส่งเสริม เผยแพร่ให้เกษตรกรผูป้ ระกอบอาชีพ
การเกษตรน�ำไปเพาะปลูกพืชหรือสัตว์นั้นๆ เพื่อจ�ำหน่ายในตลาด แสวงก�ำไรตอบแทน
การลงทุนนักเศรษฐศาสตร์เกษตร จะต้องมีหน้าที่เข้าไปช่วยส่งเสริมเผยแพร่วิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร แก่เกษตรกรผูล้ งทุนท�ำการผลิตพืชและหรือสัตว์นนั้ ๆ เพือ่ จ�ำหน่าย
ในตลาดให้ได้ผลตอบแทนเป็นก�ำไรในอัตราตามที่ควรจะเป็นในตลาดพืชหรือตลาดสัตว์
1*
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ข้ าราชการบ�ำนาญ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มก., ที่ปรึกษา สอ.มก.,
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์แห่งประเทศไทย, ประธานมูลนิธิไชยยงค์ชชู าติ เพื่อการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม, นักสหกรณ์แห่งชาติสาขาวิชาการสหกรณ์, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ฯลฯ
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ในตลาดท้องที่ ในตลาดภูมภิ าค หรือในประเทศ เกษตรกร
ผู้ประกอบการผลิตพืชและหรือสัตว์จ�ำหน่าย ต้องอาศัย
ทั้งตลาดของผู้ซื้อสินค้าเกษตรเช่นข้าว ทั้งตลาดของผู้
ขายวัสดุการเกษตรเช่นปุ๋ย อย่างไรก็ดีเป็นที่รู้กันทั่วไป
ว่า ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalist Economy)
ย่อมก่อให้เกิดภาวะตลาดผูกขาดโดยผู้ขาย (Seller’s
Market) แม้นกั เศรษฐศาสตร์เกษตรจะส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรแก่เกษตรกรในการท�ำ
อาชีพการเกษตรอย่างนั้นๆ เช่น การผลิตข้าวเปลือก
จ�ำหน่าย เกษตรกรแต่ละรายย่อมมีต้นทุนการผลิตข้าว
แตกต่างกันไปตามคุณภาพของดิน ของนํ้า ธรรมชาติ
อากาศ และลักษณะของภูมิประเทศ (Soil, Water,
Weather, Topography) และแต่ละรายย่อมยากยิ่งที่
จะตั้งราคาขายข้าวของตนได้ ถ้าไม่ร่วมกันเป็นคณะ
บุคคลในรูปสหกรณ์ตามกฎหมายสหกรณ์ เช่น มีเกษตรกร
ชาวนาจ�ำนวน 1,000 รายในท้องที่หนึ่ง มีโรงสีข้าวใน
ท้องทีน่ นั้ อยู่ 3 โรง หากเกษตรกรแต่ละคนน�ำข้าวเปลือก
ไปขายให้โรงสีคนละหนึง่ เกวียน (หนึง่ ตัน) วันละ 20-30
รายต่อโรงสี 3 โรง โรงสีผู้ซื้อข้าวเปลือกย่อมมีอ�ำนาจ
ตั้งราคาซื้อข้าวเปลือกได้ เพราะผู้ขายมีมากกว่าผู้ซื้อ
ภาวะตลาดจึงเป็นภาวะตลาดผูกขาดโดยผูซ้ อื้ (Buyer’s
Market) เจ้าของโรงสีอาจตั้งราคาข้าวเปลือกเช้าราคา
หนึ่ง บ่ายอีกราคาหนึ่งก็ย่อมได้แล้วแต่อุบายวิธีที่จะซื้อ
ข้าวเปลือกจากชาวนาให้ได้ราคาถูกมีก�ำไรมาก ในกรณี
ที่เกษตรกรชาวนาผจญราคาในภาวะตลาดของผู้ขาย ก็
มีเหตุผลเดียวกัน เช่น ชาวนา 1,000 คน ในท้องที่หนึ่ง
ซื้อปุ๋ยข้าวจากผู้ขายปุ๋ย 3 รายในท้องที่ วันหนึ่งๆ มี
ชาวนา 20-30 รายต่อผู้ขายปุ๋ยข้าวหนึ่งราย ผู้ขายย่อม
ตัง้ ราคาปุย๋ ได้ แต่ชาวนาแต่ละคนย่อมตัง้ ราคาซือ้ ปุย๋ จาก
พ่อค้าปุ๋ย 3 รายไม่ได้ เพราะผู้ซื้อปุ๋ยมีจ�ำนวนมากกว่า
จ�ำนวนผู้ขายปุ๋ย ภาวะตลาดเช่นนี้เรียกว่า ภาวะตลาด
ของผูข้ าย ภาวะตลาดของผูซ้ อื้ และภาวะตลาดของผูข้ าย
ในระบบเศรษฐกิจแบบนายทุนเช่นนี้ แม้เกษตรกรชาวนา
จะปฏิบตั ติ ามความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรจนได้ผลดี
ในการผลิตหรือที่เรียกว่ามีผลิตภาพ (Productivity) ก็
ย่อมต้องผจญภัย ภาวะตลาดผูกขาดของผู้ซื้อข้าวและ
ภาวะตลาดผูกขาดของการขายปุย๋ ข้าวทีห่ ลีกเลีย่ งไม่พน้

แต่ถ้าจะหลีกเลี่ยงให้พ้น ชาวนาทั้ง 1,000 ครอบครัว
นั้นจะต้องร่วมกันจัดตัง้ สหกรณ์การเกษตรของพวกตนขึน้
ภายใต้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ กล่าวคือ เกษตรกร
ชาวนาจะต้องอาศัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับผูย้ ากจน
ที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เมื่อเกษตรกรชาวนา
1,000 คน รวมกันเป็นหนึง่ สหกรณ์การเกษตรแล้ว ย่อม
มีอ�ำนาจตัง้ ราคาขายข้าวเปลือกได้ และมีอ�ำนาจตัง้ ราคา
ซือ้ ปุย๋ ข้าวได้ หลักการของเศรษฐศาสตร์สหกรณ์กค็ อื การ
รวมกันซือ้ และหรือการรวมกันขายให้ได้ขนาดย่อม ท�ำให้
เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) ได้
เช่นตัวอย่างเกษตรกรชาวนากับโรงสีข้าว และกับผู้ขาย
ปุย๋ ข้าวทีก่ ล่าวแล้วย่อมท�ำให้เกิดประโยชน์ทงั้ แก่เกษตรกร
ชาวนา ทั้งแก่โรงสีและแก่ผู้ขายปุ๋ยในท้องที่เพราะอาจ
เจรจาซื้อและเจรจาขายข้าวหรือปุ๋ยล่วงหน้าในปริมาณ
ที่ท�ำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดของทั้งสองฝ่ายได้
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องทีน่ นั้ ๆ ได้อกี
ทางหนึง่ นักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ตอ้ งส่งเสริมเผยแพร่
ความรูท้ างเศรษฐศาสตร์สหกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกร
สมาชิกและแก่สหกรณ์การเกษตร โดยร่วมมือกันกับนัก
เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตนักวิทยาศาสตร์
ด้านการกสิกรรม การประมง การป่าไม้ และการสหกรณ์
ออกไปท�ำงานในส่วนราชการต่างๆ ที่มีอ�ำนาจหน้าที่
ส่งเสริมเผยแพร่เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
เช่น พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์ปศุสัตว์ พันธุ์ปลาและสัตว์นํ้า
พันธุไ์ ม้ยนื ต้น และความรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์รกั ษาป่า และ
ส่งเสริมเผยแพร่ให้เกษตรกรน�ำพันธุ์พืช พันธุ์ปศุสัตว์
พันธุป์ ลาและสัตว์นาํ้ และพันธุไ์ ม้ยนื ต้น ไปท�ำการเพาะ
ปลูกและหรือเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพเพื่อจ�ำหน่ายผลผลิต
การเกษตรในตลาด แล้วแนะน�ำส่งเสริมให้เกษตรกร
เหล่านั้นหลีกเลี่ยงภาวะตลาดผูกขาดของผู้ซื้อผลผลิต
การเกษตร และของผู้ขายวัสดุการเกษตร โดยร่วมกัน
จัดตัง้ สหกรณ์ภาคเกษตรของตนขึน้ โดยมอบให้สหกรณ์
ท�ำธุรกิจแทนพวกตนเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
ของการขายและหรือขนาดของการซือ้ เป็นการลดต้นทุน
ในการขายผลผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนในการ
ซื้อวัสดุการเกษตรของพวกตนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
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เป็นเวลา 70 ปีในปี พ.ศ. 2556 นีท้ มี่ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้ผลิตนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี
โท และเอก ออกไปท�ำงานในหน่วยงานภาคราชการ
ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน รวมทั้งการประกอบ
อาชีพการเกษตรเป็นอิสระตน บัณฑิตเหล่านั้นได้มีส่วน
ริเริ่มและร่วมกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรด้านการ
กสิกรรม ด้านการประมง ด้านการป่าไม้ และด้านการ
สหกรณ์
เพือ่ ให้เห็นภาพด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแบบสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อภิ
วัฒน์มาเป็นปีที่ 70 ใน พ.ศ. 2556 นี้ ภายใต้การใช้
วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับผู้ยากจน คือ
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์และเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็น
แนวทาง ผู้เขียนจึงขอเสนอการวิเคราะห์ผลการด�ำเนิน
งานและฐานะการเงินของขบวนการสหกรณ์ทงั้ 7 ประเภท
ของไทย ประจ�ำปี 2555 ดังแสดงตัวเลขดิบและตัวเลข
ค�ำนวณในตารางที่แนบท้ายบทความนี้
ผลการด�ำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ใน
ด้านจ�ำนวนสหกรณ์ในแต่ละประเภทนัน้ สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม เป็น
สหกรณ์ทมี่ จี �ำนวนสหกรณ์มากและรวมข้อมูลได้มากเป็น
อันดับหนึ่ง ถึงอันดับเจ็ดตามล�ำดับ ส่วนอัตราส่วนของ
จ�ำนวนสหกรณ์ที่รวมข้อมูลไม่ได้ต่อจ�ำนวนทั้งหมด จาก
อัตราสูงสุดไปหาอัตราตํ่าสุดคือสหกรณ์ร้านค้า 35.95%
สหกรณ์ประมง 25.49% สหกรณ์บริการ 24.07% สหกรณ์
การเกษตร 20.27% สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 12.68%
สหกรณ์นิคม 11.58% และสหกรณ์ออมทรัพย์ 7.60%
ข้อมูลตัวเลขอัตราส่วนดังกล่าวนีแ้ สดงให้เราเห็นว่า การ
ทีจ่ �ำนวนสหกรณ์ทรี่ วมข้อมูลไม่ได้ หรือตรวจบัญชีประจ�ำ
ปีไม่ได้ มีจ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ สูงนั้นย่อมหมายความว่า มี
การด�ำเนินงานบกพร่องทางการเงิน และหรือมีการไม่
สุจริตทางการเงินเกิดขึ้นในสหกรณ์นั้นๆ
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การที่บัญชีการเงินบกพร่อง อาจไม่ใช่การไม่
สุจริตแต่เป็นการบกพร่องทางเอกสาร เพราะไม่มีเงิน
จ้างเจ้าหน้าทีก่ ารบัญชีทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถดังกล่าว
ได้ แต่การบัญชีการเงินที่แสดงการไม่สุจริตนั้นผู้ตรวจ
สอบบัญชีย่อมไม่ได้รับเอกสารข้อมูลประกอบการตรวจ
สอบตามที่ควร และสหกรณ์ไม่พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ
บัญชีประจ�ำปี สหกรณ์ประเภทร้านค้ามีสหกรณ์รวบรวม
ข้อมูลไม่ได้สูงถึง 36% สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ มี
สหกรณ์ที่รวมข้อมูลไม่ได้ตํ่าสุดประมาณ 8%
ในด้านฐานะทางการเงินของขบวนการสหกรณ์
ทั้ง 7 ประเภทได้แสดงรายการไว้ 9 รายการ คือ ทุน
ด�ำเนินการ ทุนของสหกรณ์ ปริมาณธุรกิจ ก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี ก�ำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีต่อ
ทุนด�ำเนินงาน ต่อทุนของสหกรณ์และต่อปริมาณธุรกิจ
สหกรณ์ที่มีสัดส่วนทุนของตนเองต่อทุนด�ำเนินงานมาก
ไปหาน้อย มีดังนี้ สหกรณ์ร้านค้า 69.34% สหกรณ์
ออมทรัพย์ 47.54% สหกรณ์การเกษตร 32.80% สหกรณ์
บริการ 30.59% สหกรณ์นิคม 28.49% สหกรณ์ประมง
12.51% และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 7.99% ส�ำหรับ
ปริมาณธุรกิจนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์มีปริมาณสูงสุดคือ
1,133.82 ล้านบาท และมีปริมาณตํ่าสุดคือสหกรณ์
ประมง คือ 14.36 ล้านบาท
ในปี 2555 เศรษฐกิจภาคสหกรณ์ของประเทศ
มีปริมาณธุรกิจประมาณ 2 ล้านล้านบาท ประมาณ 17%
ของรายได้ประชาชาติ (GDP) ของประเทศประจ�ำปี
2555 ซึง่ มีประมาณ 12.11 ล้านล้านบาท คาดว่าเศรษฐกิจ
ภาคสหกรณ์ของประเทศไทยจะมีสัดส่วนของรายได้
ประชาชาติมากขึน้ ต่อไปอีก เพราะสหกรณ์เป็นทัง้ สถาบัน
ธุรกิจและสถาบันการเงิน ในปี 2555 มีครอบครัวประชาการ
ไทย 11 ล้านครอบครัวเป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท
หรือร้อยละ 60.00 ของทัง้ ประเทศ 18.62 ล้านครอบครัวๆ
ละ 3.5 คน คาดว่าจะมีครอบครัวไทยสมัครเป็นสมาชิก
สหกรณ์ประเภทต่างๆ มากขึ้นต่อไปอีก

หน่วยนับ
เกษตร
4,420
3,524
896
20.27

นิคม
95
84
11
11.58

14,290
182,737
646,708
จ�ำนวนเฉลี่ยต่อสหกรณ์
188
2,175
3,782
9.03
82.98
13.34
1.13
23.64
9.25
14.36
163.90
36.99
0.58
2.09
1.11
0.67
2.39
1.16
(-0.09)
(-0.30)
(-0.05)

ประมง
102
76
26
25.49
374,949

ประเภทสหกรณ์
ร้านค้า
บริการ
267
1,180
171
896
96
284
35.95
24.07
2,764,225

620,799

ออมทรัพย์ เครดิตยูเนีย่ น
1,420
544
1,312
475
108
69
7.60
12.68

10,878,108

รวม
8,028
6,538
1,490
18.56

จ�ำนวนสมาชิก
คน/ครอบครัว 1,788
418
2,107
1,307
ทุนด�ำเนินงาน
ล้านบาท
48.56
14.45
1,164.18
104.42
ทุนของสหกรณ์
""
15.93
4.42
553.48
35.02
ปริมาณธุรกิจ
""
88.30
14.84
1,133.82
80.39
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
""
1.31
0.52
36.98
2.44
ก�ำไรสุทธิ
""
1.47
0.59
37.00
2.51
(ขาดทุนสุทธิ)
""
(-0.16)
(-0.07)
(-0.02)
-0.07
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ทุนด�ำเนินงาน
%
2.70
6.42
2.52
8.32
3.60
3.18
2.34
ทุนของสหกรณ์
%
8.22
51.32
8.84
12.00
11.76
6.68
6.96
ปริมาณธุรกิจ
%
1.48
4.04
1.27
3.00
3.50
3.26
3.03
ที่มา : (1) ตัวเลขดิบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในเอกสาร ชื่อ “สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด (ฉบับน�ำสัญจร) ประจ�ำปี 2555”
(2) ตัวเลขค�ำนวณและรูปแบบตารางโดย อาบ นคะจัด									

จ�ำนวน ณ 30 ก.ย. 2555
สหกรณ์
จ�ำนวนรวมข้อมูลได้
”
จ�ำนวนรวมข้อมูลไม่ได้
”
อัตราทีร่ วมข้อมูลไม่ได้ตอ่ จ�ำนวน
%
ทั้งหมด
จ�ำนวนสมาชิก
คน/ครอบครัว 6,274,400

รายการ

วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของขบวนการสหกรณ์ 7 ประเภท ปีการบัญชี 2555

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

139

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

สอ.มก.: กรณีตัวอย่าง

สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�ำ
ผศ.รังสรรค์ ปิติปัญญา1*

เกริ่นกันก่อน
ประเทศไทยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีฐานะมั่นคง ให้บริการแก่สมาชิก
ของตนได้อย่างหลากหลาย และ สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สห
กรณ์อื่นๆ ได้ ซึ่งผมเรียกว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�ำ” อยู่หลายสหกรณ์ หนึ่ง
ในจ�ำนวนนั้น คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ สอ.มก.
ของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเอง บทความนี้จึงขอน�ำเอาเรื่องราวของ
สอ.มก. มาเป็นกรณีตัวอย่างเพื่ออธิบายให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสามารถ
และศักยภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของสมาชิก รวมถึง ศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมด้วย

ความเป็นมาและพัฒนาการของ
สอ.มก.

สอ.มก. จัดตัง้ ขึน้ จากความ
ต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2502 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 110 คน
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากิจการของ
สอ.มก. ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งในทุกๆ
มิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สอ.มก. มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,855 คน มี
สินทรัพย์รวม 21,944.81 ล้านบาท
ซึง่ เกือบทัง้ หมดมีทมี่ าจากแหล่งภายใน
1*
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ของ สอ.มก. เอง (หุน้ / เงินทุนต่างๆ/
เงินรับฝาก) มีเพียงร้อยละ 2.28
เท่านัน้ ทีเ่ ป็นหนีส้ นิ จากแหล่งภายนอก
จึงกล่าวได้ว่า สอ.มก. เป็นสหกรณ์ที่
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และ
มีความมัน่ คงสูงมาก และเมือ่ พิจารณา
ถึงความสามารถในการสร้างก�ำไร
(เงินส่วนเกิน) ก็พบว่า สอ.มก. สามารถ
บริหารงานมีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2546 มีก�ำไรสุทธิ
185.31 ล้านบาท เพิ่มเป็น 583.79
ล้านบาท ในปี 2555 ก�ำไรหรือเงิน

รองประธานกรรมการด�ำเนินการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�ำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ส่วนเกินเหล่านี้นอกจากจัดสรรคืนแก่สมาชิกในรูปของ
เงินเฉลี่ยคืน และ เงินปันผลแล้ว ยังถูกจัดสรรไปเพื่อ
จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกด้วย และที่ส�ำคัญคือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของก�ำไรดังกล่าวถูกจัดสรรไปเป็นทุนส�ำรอง
หรือทุนกลางของ สอ.มก. ซึ่งถือเป็นหลักประกันความ
มั่นคงขององค์กร

กิจกรรมของ สอ.มก.

กิจกรรมหลัก: กิจกรรมหลักที่ สอ.มก. ด�ำเนิน
การอยู่ในปัจจุบัน คือ การส่งเสริมการออมของสมาชิก
ทั้งในรูปของหุ้น และ เงินฝาก เมื่อสิ้นปี 2555 สมาชิก
ถือหุ้น และ ฝากเงินไว้กับ สอ.มก. สูงถึง 4,813.77 และ
14,857.33 ล้านบาท ซึ่งเงินเหล่า สอ.มก. ได้น�ำมาจัด
บริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มีความเดือดร้อนไป จ�ำนวน
3,645.82 ล้านบาท และให้ สอ. อื่นกู้ตามหลักการ
ของการร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างสหกรณ์
ไปจ�ำนวน 3,374.58 ล้านบาท ที่เหลือน�ำไปลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารต่างๆ ทีก่ ฎหมายอนุญาต
และเพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและการลงทุน
เป็นไปด้วยความรอบคอบและคล่องตัว สอ.มก. ได้ตั้ง
คณะกรรมการบริหารการเงินขึน้ มาดูแลเรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะ
กิจกรรมอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงิน: นอก
เหนือจากการส่งเสริมการออมและให้เงินกู้แล้ว สอ.มก.
ยังเปิดบริการขายกองทุน LTF และ RMF เพือ่ ประโยชน์
ในการลดหย่อนภาษีให้แก่สมาชิกด้วย รวมถึงจัดหาบริษทั
ประกันชีวิต และประกันภัยที่มีเงื่อนไขการรับประกัน
ค่าเบี้ยประกัน และบริการหลังการขายที่มีคุณภาพมา
ให้บริการแก่สมาชิกอีกด้วย
สวัสดิการสมาชิก: นอกจากกิจกรรมด้าน
การเงินดังกล่าวแล้ว สอ.มก. ยังได้จัดสวัสดิการให้แก่
สมาชิก และ ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง สวัสดิการที่
จัดให้แก่สมาชิกนั้นเป็นแบบครบวงจรชีวิต คือ ตั้งแต่
เกิดจนตาย เช่น ถึงวันเกิด วันแต่งงาน จะมีเงินสวัสดิการ
ให้ เจ็บป่วย สอ.มก. ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วน
ให้ ต้องการศึกษาต่อ สอ.มก. ให้ทุนการศึกษาบางส่วน
เกษียณอายุมีเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับเงินบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญให้ และเมื่อเสียชีวิต สอ.มก. ยังจ่ายเงินช่วย
เหลืองานศพด้วย นอกเหนือจากการจัดสวัสดิการแก่ตัว

สมาชิกโดยตรง สหกรณ์ยังจัดสวัสดิการแก่ครอบครัว
สมาชิกด้วย เช่น การให้ทนุ การศึกษาบุตร การช่วยเหลือ
ครอบครัวกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม รวมถึงช่วยเหลือ
กรณีที่คนในครอบครัวถึงแก่กรรมด้วย
ยิ่งกว่านั้น สอ.มก. พยายามปรับปรุงระบบ
สวัสดิการที่ให้แก่สมาชิกให้ดียิ่งขึ้นอีก โดยพิจารณาถึง
การเพิ่มสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การจัดกิจกรรมให้
ความรูด้ า้ นการบริหารเงิน การออกก�ำลังกายและสุขภาพ
และกิจกรรมสันทนาการอืน่ ๆ นอกจากนัน้ แล้ว ยังพิจารณา
ถึงการพัฒนาระบบบ�ำนาญทีเ่ หมาะสมให้กบั สมาชิกด้วย
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีม่ กี ารพูดถึงกันอยู่ คือ การจัดตัง้ “กองทุน
สงเคราะห์สมาชิกยากไร้” เพื่อช่วยเหลือในลักษณะ
สงเคราะห์แก่สมาชิกที่มีปัญหาการเงิน (ปัญหาชีวิต)
รุนแรง ทั้งนี้ สอ.มก. ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเองไป
สูก่ ารเป็น สหกรณ์สวัสดิการ ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์
โดยเมือ่ การประชุมใหญ่ครัง้ ทีผ่ า่ นมาได้จดั สรรก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวนมากถึง 71.95 ล้านบาท เข้าเป็นทุนสวัสดิการ
สมาชิก
กิจกรรม CSR: นอกจากให้ความช่วยเหลือ
แก่สมาชิกและครอบครัวแล้ว สอ.มก. ยังให้ความช่วย
เหลือแก่ชุมชนและสังคม ตามหลักการเอื้ออาทรต่อ
ชุมชน ด้วย โดยใน ปี 2555 สอ.มก. ให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ สังคมภายนอก
เป็นเงิน 4.52 ล้านบาท นอกจากให้ความช่วยเหลือใน
รูปของตัวเงินแล้ว สอ.มก. ยังให้ความช่วยเหลือด้าน
ความรู้แก่สมาชิก และบุคคลอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะ
บุคลากรของ สอ. อื่นๆ ตามหลักการร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์ ทั้งนี้ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สอ.มก.
ได้ต้อนรับ สอ. อื่น ที่มาดูงานปีละประมาณ 10 ถึง 20
ครัง้ ยิง่ กว่านัน้ ยังได้สง่ บุคลากรไปบรรยายหรืออภิปราย
ให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สหกรณ์ และ องค์กรต่างๆ อีก
ปีละหลายครั้ง ทั้งนี้ สอ.มก. พยายามด�ำเนินการด้าน
การให้การศึกษาอบรมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งทัง้ ภายใน
องค์กรและนอกองค์กร เนือ่ งจากตระหนักดีวา่ การให้การ
ศึกษาอบรมเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะท�ำให้สหกรณ์และ
ขบวนการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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การปรับปรุงกิจกรรมด้วย IT
และเพือ่ ให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอ.มก. ได้น�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เข้ามาปรับใช้ในองค์กร
อย่างจริงจัง ในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารนัน้ ถูกน�ำมาปรับใช้หลายปีแล้ว แต่ทถี่ อื ว่าเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส�ำคัญในการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ เกิด
ขึน้ ในปี 2544 เมือ่ มีการตกลงร่วมมือกันระหว่าง สอ.มก.
กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจากการ
ตกลงดังกล่าวน�ำไปสูก่ ารเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศของ

สอ.มก. และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าด้วยกัน มีการ
พัฒนาบัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ซึ่งเป็นทั้งบัตร
สมาชิกและบัตรเอทีเอ็มไปพร้อมๆ กัน บัตรดังกล่าว
สามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินกับ สอ.มก. ผ่านตูเ้ อทีเอ็ม
ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้โดยตรง ในระบบ Real Time
On Line และ ถือว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกใน
ประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายออนไลน์กับ
ธนาคารพาณิชย์ได้ส�ำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้น สอ.มก. ยังมุ่ง
มัน่ พัฒนาตัวเองไปสูก่ ารเป็น “สหกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์”
หรือ e-Coop อีกด้วย

ส่งท้ายก่อนจาก
เช่นเดียวกับสหกรณ์ชนั้ น�ำอืน่ ๆ กว่าจะมาถึงวันนี้ สอ.มก. ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความยากล�ำบากมาก่อน
โดยเริ่มจากการมีเงินออมน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการกู้ของสมาชิก ท�ำให้สมาชิกไม่มั่นใจใน สอ.มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะองค์กรแม่ได้ให้ความช่วยเหลือ สอ.มก. อย่างจริงจัง จนสามารถเรียกความ
เชื่อมั่นจากสมาชิกได้ และมีการออมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอ.มก. ใช้เวลาเกือบ 30 ปี ที่จะหลุดพ้นจาก
การเป็นสหกรณ์ที่มีเงินไม่พอ มาเป็นสหกรณ์ที่มีเงินพอให้สมาชิกกู้โดยไม่ต้องไปกู้ยืมจากแหล่งเงินภายนอก
จนปัจจุบันกลายเป็นสหกรณ์ที่มีเงินเหลือเกินความต้องการกู้ยืมของสมาชิก และสามารถให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์อื่นๆ ได้ นอกจากนั้น สอ.มก. ยังแสดงบทบาทอย่างส�ำคัญในการพัฒนาสวัสดิการให้
แก่สมาชิก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้สวัสดิการแก่สมาชิกแบบครบวงจรชีวิต หรือ พัฒนาสู่การเป็น “สหกรณ์
สวัสดิการ” รวมทั้งมีการน�ำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วย
ถึงตรงนี้ผมอยากสรุปว่า “สอ.มก. คือ เครื่องมือมหัศจรรย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ประชาคม มก.”... สวัสดีครับ
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บเครือข่าย
สอ.มก. กัสหกรณ์
ออมทรัพย์
รศ.บพิธ จารุพันธุ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด (สอ.มก.)
ได้ด�ำเนินกิจการมาเป็นปีที่ 55 ในปี พ.ศ. 2557 นี้ นับได้ว่าเป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่เก่าแก่ในล�ำดับต้นๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
สหกรณ์หนึง่ ในระยะ 20 ปีแรกของการด�ำเนินงานนัน้ กิจกรรมส่วนใหญ่
ของ สอ.มก. จ�ำกัดอยู่เฉพาะสมาชิก แต่ก็เริ่มมีเงินเหลือที่ลงทุนบ้างแล้ว
กิจกรรมระหว่างเพือ่ นบ้านทีเ่ ป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดว้ ยกันบริเวณเกษตร
กลางบางเขนยังไม่มีมากนัก อาทิ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมการข้าว
(ชื่อในขณะนั้น) ส่วนกรมอื่นๆ ของกระทรวงเกษตรยังไม่ได้ย้ายเข้ามา
บริเวณเกษตรกลางบางเขน กิจกรรมส่วนใหญ่กเ็ ป็นเพียงการพบปะสังสรรค์
ตามโอกาส สหกรณ์แต่ละแห่งก็ท�ำกิจกรรมเฉพาะสมาชิกของตนเองเป็น
ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ในส่วนที่จะต้องมีความ
ร่วมมือระหว่างสหกรณ์ด้วยกันเองแต่ละสหกรณ์ในขณะนั้นก็ยังยึดมั่นอยู่
เสมอ เพียงแต่กิจกรรมยังไม่มากนัก
นับตั้งแต่ ปี 2530 เป็นต้นมา การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต่างๆ เริ่มมีมากขึ้น เนื่องจากหลายๆ สหกรณ์เริ่มมีเงินเหลือจาก
การให้สมาชิกกู้ สหกรณ์ทกี่ อ่ ตัง้ ภายหลังหลายสหกรณ์เริม่ มีความต้องการ
เงินให้สมาชิกกู้มากขึ้น ระบบธนาคารพาณิชย์ขณะนั้นยังไม่รู้จักสหกรณ์
ออมทรัพย์มากนัก การขอสินเชือ่ จากธนาคารท�ำได้ยาก การพึง่ พาให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินระหว่างสหกรณ์จงึ เป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างเครือ
ข่ายระหว่างสหกรณ์ขนึ้ มา และ สอ.มก. ก็นบั ได้วา่ เป็นสหกรณ์ทมี่ บี ทบาท
ส�ำคัญในการรวมกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ หลังจากนั้นไม่นานเครือข่ายต่าง ๆ ก็
เริ่มมีกิจกรรมอื่นเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากเรื่องการเงิน เช่น กิจกรรมช่วย
เหลือสังคม กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง
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เครือข่ายสหกรณ์ที่ สอ.มก. ของเราได้เข้าไป
ร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นแกนน�ำในการจัดท�ำข้อตกลง
ร่วมมืออย่างเป็นทางการ และปัจจุบันก็ยังมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1. กลุ่มเสถียรภาพ เป็นกลุ่มที่มีเงินเหลือ
จากการให้สมาชิกของตนเองกูย้ มื ตามปกติ และสามารถ
ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมได้ และจะรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย
ทีใ่ ห้กแู้ ก่สหกรณ์อนื่ ไม่ลดดอกเบีย้ แข่งกัน นอกจากนีย้ งั
จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันกรณีสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง
ขาดสภาพคล่อง แต่ตอ่ มาก็มกี ารปรับนโยบายเรือ่ งอัตรา
ดอกเบี้ยที่จะให้กู้กับสหกรณ์อื่นให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่
จ�ำเป็นต้องใช้อัตราเดียวกัน แต่จะประสานให้ข้อมูล
ระหว่างกัน กลุ่มเสถียรภาพก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2530
มีสหกรณ์สมาชิก จ�ำนวน 11 สหกรณ์ และได้มีการจัด
ท�ำข้อตกลงร่วมกันใหม่ใน พ.ศ. 2552 เป็นข้อตกลงใน
การจัดระบบพัฒนาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ในข้อตกลงฉบับนี้จะร่วมมือกัน
ทางด้านการรักษาสภาพคล่องแก่สมาชิกในกลุ่ม การ
รวมตัวกันเพื่อต่อรองในการลงทุน การสนับสนุนด้าน
วิชาการซึ่งกันและกัน และหารือร่วมมือกันในการวาง
หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะปล่อยกู้ แต่
ไม่มีการบังคับว่าจะต้องใช้อัตราเดียวกัน โดยมีการ
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ลงนามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ประกอบด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
		 1) สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
		 2) สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด
		 3) สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
		 4) สอ.วชิรพยาบาล จ�ำกัด
		 5) สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
		 6) สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า
นครหลวง จ�ำกัด
		 7) สอ.ส�ำนักงาน ก.พ. จ�ำกัด
		 8) สอ.พนักงานบริษัทเบอรี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด
		 9) สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด
		 10) สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
		 11) สอ.การเคหะแห่งชาติ จ�ำกัด
ต่อมาได้รับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ�ำกัด เข้ามาอยู่กลุ่มอีก 1 สหกรณ์
2. กลุ่มไตรภาคี มีวัตถุประสงค์ในการร่วม
มือทางด้านการเงินและด้านวิชาการ ให้ความช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกันในกรณีสมาชิกในกลุม่ ต้องการทุนหมุนเวียน
เร่งด่วน โดยมีการก�ำหนดวงเงินทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือ
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กันทันทีไม่เกิน 50 ล้านบาทในแต่ละครั้ง ระยะเวลาใช้
คืนไม่เกิน 3 เดือน แต่เดิมกลุม่ นีม้ เี พียง สอ.มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำกัด กับ สอ.พนักงานธนาคารออมสิน
จ�ำกัด เท่านัน้ ท�ำข้อตกลงกันทีร่ า้ นอาหารแดรีค่ วีน เมือ่
วันที่ 22 สิงหาคม 2548 ต่อมาก็รับ สอ.การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เข้าร่วมกลุ่ม กลายเป็น 3
สหกรณ์ และตัง้ ชือ่ ว่ากลุม่ ไตรภาคี กลุม่ นีจ้ ะผลัดกันเป็น
เจ้าภาพจัดสัมมนาทางวิชาการ และพบปะสังสรรค์กัน
ปีละ 1 ครั้ง
3. กลุ่มเบญจมิตร ประกอบไปด้วยสหกรณ์
ออมทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่
		 1) สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
		 2) สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
		 3) สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด
		 4) สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด
		 5) สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
กลุม่ เบญจมิตร เดิมคือกลุ่มจตุรมิตร ประกอบ
ไปด้วย สอ.มก. สอ.จุฬาฯ สอ.การบินไทยฯ และ
สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์คล้ายๆ
กับกลุม่ ไตรภาคี คือ การให้ความช่วยเหลือทางด้านการ
เงิน ด้านวิชาการแก่สหกรณ์ขนาดเล็ก การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านการลงทุนของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งทั้ง 4 สหกรณ์
นี้ ล้วนแต่เป็นสหกรณ์ที่มีการลงทุนในด้านตราสารหนี้
ตราสารทุน และการว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนเป็นผู้ลงทุนให้ รวมถึงการให้เงินกู้แก่สหกรณ์
ต่างๆ ยกเว้น สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด เท่านั้นที่เน้นการลงทุนอย่างเดียว ไม่มีการปล่อย
กูแ้ ก่สหกรณ์อนื่ กลุม่ จตุรมิตรจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพครัง้
ละ 2 ปี มีการจัดสัมมนาทางวิชาการ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการด�ำเนินงานระหว่างกลุม่ เป็นหลัก กลุม่ จตุรมิตร
ได้มกี ารตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ ใน พ.ศ. 2552
โดยมีพิธีลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ที่
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด กิจกรรมระหว่าง
ปีจะมีเป็นครั้งคราวเพิ่มเติมตามสถานการณ์ หากมี
เหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์เกิดขึน้ กลุม่
จตุรมิตรก็จะมีการนัดพบปะหารือ แลกเปลีย่ นความเห็น
กันเป็นครั้งๆ ไป เมื่อมี สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
เข้ามาร่วมในกลุ่มในช่วงปลาย ปี 2556 จึงได้เปลี่ยนชื่อ
มาเป็นกลุ่มเบญจมิตร
4. กลุม่ ภาคีสหกรณ์บางเขน (ภสบ.) กลุม่
ภาคีสหกรณ์บางเขนในระยะเริม่ แรกประกอบด้วยสหกรณ์
ออมทรัพย์ของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทตี่ งั้ อยูใ่ นบริเวณรอบพืน้ ทีท่ เี่ รียกว่า เกษตรกลาง
บางเขน อันเป็นที่ตั้งของกระทรวงเกษตรฯ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิเช่น สอ.กรมป่าไม้
สอ.กรมประมง สอ.กรมวิชาการเกษตร สอ.กรมส่งเสริม
การเกษตร ฯลฯ สหกรณ์ดังกล่าวล้วนแต่มีต้นสังกัด
เดียวกัน มีกิจกรรมที่ต้องพบปะกัน ท�ำงานร่วมกันอยู่
แล้ว การรวมตัวจึงเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ กิจกรรม
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ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
พบปะสังสรรค์ระหว่างกรรมการสหกรณ์ ฯลฯ ต่อมา
สอ.มก. จึงเข้าไปร่วมกลุม่ ด้วยเนือ่ งจากอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
และมีสหกรณ์ออมทรัพย์ทตี่ งั้ อยูใ่ กล้เคียงกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เข้ามาร่วมในกลุม่ เพิม่ ขึน้ แต่กย็ งั ไม่มกี าร
ตั้งชื่อกลุ่ม จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2551 กลุ่มจึงมีการ
ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะสนับสนุนซึ่งกันและ
กันทางด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
ขบวนการสหกรณ์และสังคม โดยมีพธิ ลี งนามในข้อตกลง
ร่วมมือกันในวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ประกอบด้วย 6 สหกรณ์
ออมทรัพย์ คือ
		 1) สอ.กรมป่าไม้ จ�ำกัด
		 2) สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด
		 3) สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด
		 4) สอ.กรมประมง จ�ำกัด
		 5) สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จ�ำกัด
		 6) สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
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การลงนามในวันนั้นมีข้อตกลงที่จะร่วมมือกัน
ทางด้านการเงิน ด้านวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการสนับสนุนเครือข่ายและขบวนการสหกรณ์ ด้าน
สังคมและอื่นๆ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2554 ก็มีสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
ขนส่งทางบก จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำนักงานปฏิรปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้า
วันเอเชีย จ�ำกัด และสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
เข้ามาร่วมในภาคีรวมเป็น 11 สหกรณ์ ในช่วงนี้กลุ่ม
ภาคีมกี จิ กรรมร่วมกันมากขึน้ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมช่วย
เหลือสังคม โดยมีกจิ กรรมทีเ่ ป็นโครงการน�ำร่องทีส่ �ำคัญ
เช่น การช่วยเหลือชุมชนบางบัวสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนในชุมชน แต่ละสหกรณ์ได้ร่วมกันบริจาค
เงินจนกระทั่งด�ำเนินการได้ส�ำเร็จ และมอบให้ชุมชน
บางบัวเป็นผู้สานต่อโครงการมาจนถึงปัจจุบัน
ใน ปี พ.ศ. 2555 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ทั้ง
11 แห่ง ได้บรรลุความตกลงร่วมกันทางด้านการเงิน
โดยแต่ละสหกรณ์จะเปิดบัญชีเงินฝากไว้ในสหกรณ์ภาคี
บัญชีละ 10,000 บาท เพื่อที่ว่าเมื่อสหกรณ์ใดสหกรณ์
หนึ่งในภาคีมีความต้องการรับการสนับสนุน หรือความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน แต่ละสหกรณ์สามารถน�ำเงินไปฝาก
เพื่อช่วยเหลือในทันที ครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้
มีการลงนามเป็นทางการของ 11 สหกรณ์ในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2555 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
ปัจจุบันภาคีสหกรณ์บางเขนมีกิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง มีการตั้งอนุกรรมการชุดย่อยท�ำกิจกรรม
แต่ละเรื่องตามเหตุการณ์ในขณะนั้น มีกิจกรรมสร้าง
ความสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพโดยการจัด เดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพ ในแต่ละปีมีกิจกรรมท�ำบุญทอดผ้าป่า และ
สนับสนุนขบวนการสหกรณ์ให้กับชุมชน (กลุ่มชาวนา
พุทธเศรษฐศาสตร์ จังหวัดเชียงราย) เป็นต้น และที่
ส�ำคัญก็คอื มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลการด�ำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค วิธีแก้ไข ซึ่งแต่ละสหกรณ์จะมีประสบการณ์
แตกต่างกันไป นับว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

เมือ่ สมาชิกมีจ�ำนวนมากขึน้ กลุม่ ภาคีจงึ มีนโยบาย
ให้ผลัดเปลีย่ นกันเป็นเจ้าภาพ ผลัดกันเป็นประธานกลุม่
โดยให้จับคู่ระหว่างสหกรณ์ขนาดใหญ่กับสหกรณ์ขนาด
เล็ก แต่ละคู่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี เพื่อที่
จะได้หมุนเวียนกันท�ำหน้าที่ได้ทั่วถึง และล่าสุดสหกรณ์
ออมทรัพย์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด ได้เข้ามา
ร่วมกับภาคีสหกรณ์บางเขนเมื่อปลายปี 2556 ภาคี
สหกรณ์บางเขนปัจจุบันจึงมีสมาชิก รวม 12 สหกรณ์
ประกอบด้วย
		 1) สอ.กรมป่าไม้ จ�ำกัด
		 2) สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด
		 3) สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด
		 4) สอ.กรมประมง จ�ำกัด
		 5) สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จ�ำกัด
		 6) สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

		 7)
		 8)
		 9)
		 10)
จ�ำกัด
		 11)
		 12)

สอ.กรมปศุสัตว์ จ�ำกัด
สอ.กรมขนส่งทางบก จ�ำกัด
สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
สอ.ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
สอ.ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
สอ.ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด

เครือข่ายทั้ง 4 ที่ สอ.มก. ได้เข้าไปร่วมอยู่นั้น
สอ.มก. ของเราได้ท�ำหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง และเป็น
ก�ำลังส�ำคัญให้กับแต่ละกลุ่ม นับได้ว่า สอ.มก. ของเรา
ได้ท�ำหน้าที่ครบถ้วนตามหลักการ และอุดมการณ์ของ
สหกรณ์ และเป็นสิ่งที่ชาว สอ.มก. ทุกคนควรจะได้มี
ความภาคภูมิใจร่วมกัน
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จะพัฒนากันไปถึงไหน

...สหกรณ์
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

สมาชิกร่ำ�รวยล้น
ต่างแต่ก็มีดี
ปัญญาคือตัวชี้
ใครจักสุขทุกข์รู้



จนมี
ทุกผู้
วัดว่า
อยู่แล้ว ในใจ


สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด ของเรา
เจริญเติบโตมาได้ 55 ปีเต็ม ( 6 มกราคม 2502 – 6 มกราคม 2557)
อีก 5 ปีก็จะแก่ครบ 60 ปี และพักกินบ�ำนาญได้แล้วนะ และก็ควรจะเป็น
เช่นนัน้ จริงๆ ด้วย เพราะ สอ.มก. เราจะมีเงินทุนส�ำรองคือ เงินออม “ของ
สหกรณ์เอง” ในปี 2557 นี้ ประมาณ 830 ล้านบาทเป็นอย่างน้อยและ
ถ้าอยูถ่ งึ เกษียณ (ครบ 60 ปี, 2562) ก็คงจะมีเงินทุนส�ำรองเป็นของตนเอง
ประมาณ 1,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน ดอกผลที่ควรจะได้รับจากเงินนี้
ก็คงปีละ 60 ล้านบาทอย่างสบายๆ ให้ใช้ได้อย่างฟุ่มเฟือยเดือนละ 5
ล้านบาท ยอมรับว่า สอ.มก. ของเราน�ำเงินดอกผลอันนี้มาใช้แจกสมาชิก
กันอย่างฟุ่มเฟือยในรูปของสวัสดิการนั่นเอง
เงินทุนส�ำรองนี้ได้มาจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิของทุกๆ ปี ใน
10-20 ปีแรก เราก็จัดสรร 10 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยตามกฎหมาย
ก�ำหนด แต่ตอ่ มาในระยะหลังๆ เมือ่ มีการท�ำก�ำไรได้เพิม่ มากขึน้ จากการน�ำ
เงินรับฝากจ�ำนวนมากไปลงทุนภายนอกท�ำให้ สอ.มก. เรามีก�ำไรเพิ่มขึ้น
มาก เมื่อได้น�ำมาจัดสรรเป็นปันผล-เฉลี่ยคืนกันสูงมากจนเป็นที่พอใจแล้ว
ก็สามารถน�ำก�ำไรที่เหลืออยู่อีกมาเป็นเงินทุนส�ำรอง และกองทุนเพื่อ
สวัสดิการต่างๆ ได้เป็นจ�ำนวนมากขึน้ สมาชิกในปัจจุบนั นีจ้ งึ ได้รบั สวัสดิการ
ต่างๆ กันอย่างมากมายในหลายรูปแบบจนได้ปรากฎเป็นแบบอย่างแก่
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ
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สหกรณ์ออมทรัพย์รวยขึ้นๆ ทุกปีทุกปีเพราะ
มีแต่ออมเพิ่มทุกปี และน�ำเฉพาะดอกผลจากทุนส�ำรอง
เท่านัน้ มาใช้ สหกรณ์นะมีแต่รวยขึน้ ๆ แล้วสมาชิกล่ะเอา
แบบอย่างสหกรณ์ไปใช้บ้างไหม แม้จะถูกบังคับให้ออม
กันทุกเดือนๆ เป็นหุน้ มากบ้างน้อยบ้าง ตัง้ เป้าไว้วา่ ก่อน
เกษียณน่าจะได้หุ้นสะสมอย่างน้อยสักคนละ 300,000
บาท ก็น่าจะได้กันทุกๆ คน ถ้าตอนสิ้นปีน�ำเงินปันผลที่
ได้จากผลตอบแทนเพิม่ ทบเป็นหุน้ เข้าไปอีก (ตัดใจไม่เอา
ไปใช้) และเมื่อมีการเพิ่มเงินเดือนก็ควรจะสมัครใจเพิ่ม
หุ้นรายเดือนด้วยตนเองด้วย และเมื่อมีเงินรายได้พิเศษ
ก็สามารถน�ำไปเพิ่มหุ้นได้ตลอดเวลา สมาชิกไม่น้อยรู้
เข้าใจและท�ำเช่นนีอ้ ยูแ่ ล้ว บางคนบังคับตนเองถึงขนาด
กูส้ หกรณ์และก็ซอื้ หุน้ สหกรณ์เลยก็มเี พราะเป็นการบังคับ
ตนเองให้ออมและรูโ้ ดยแจ้งชัดแล้วว่าจะได้ก�ำไรเพิม่ จาก
สหกรณ์ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ (อัตราเงินปันผล-อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้แท้จริงจากสหกรณ์)
ถ้าเป็นไปได้อย่างที่ว่าข้างต้นทุกคนก็ดีซิ แต่
แท้จริงแล้วยังมีสมาชิกอีกไม่น้อยยังไม่รู้จักออมหรือไม่
คิดจะออม และที่น่าสงสารหนักคือไม่มีจะออมจริงๆ
เพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่าย อยากจะออมใจจะขาดแต่
ไม่มีจะให้ออม ทั้งที่รู้และประหยัดอย่างที่สุดแล้วก็ตาม
สมาชิกบางคนแทนทีจ่ ะเก็บออมในรูปของทุน
เรือนหุ้นหรือเงินฝาก แต่กลับออมทางอ้อมในรูปของ
สินทรัพย์ โดยกู้เงินสหกรณ์ไปซื้อที่ดิน ซื้อบ้านพร้อม
ที่ดินหรือห้องชุดซึ่งอาจจะไว้อยู่อาศัยเอง ให้เช่า หรือไว้
ขายต่อเอาก�ำไรในอนาคต การออมหรือการฉลาดท�ำ
ธุรกิจแบบนี้ก็จะเห็นหลายๆ สมาชิกประสบความส�ำเร็จ
กันอยู่แล้ว บางคนก็ใจกล้าและมีความคล่องตัวขนาดกู้
เงินสหกรณ์ไปปล่อยกู้ต่อก็เห็นมีรายได้ดีเช่นกัน ถ้าไม่
โลภมากและประมาทมากไปจนถูกเพื่อนเบี้ยวหรือโกง
หนีไป
การรูจ้ กั ค่าของเงิน การออมเงินอย่างไร แบบ
ไหนดี ตลอดจนการรูว้ ธิ ที �ำธุรกิจทางการเงินตามสมควร
อย่างถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่สมาชิกสหกรณ์จะต้องพัฒนา
คนไทยเราส่วนใหญ่มักจะอ่อนหัดในเรื่องเหล่านี้ เพราะ
ไม่มีการเสี้ยมสอน และฝึกหัดกันแต่เด็กๆ เพราะถือว่า

เด็กมีหน้าที่ใช้เงินเป็นส�ำคัญ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็
จ�ำเป็นต้องหาเงินและใช้เงิน แต่ไม่ค่อยได้เปรียบในการ
ออมเงินและบริหารเงิน หรือลงทุนทางการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. เราได้พัฒนามาเยอะ
ในหลายๆ ด้าน รวมทั้งการลงทุนต่างๆ ทางการเงินจน
ท�ำก�ำไรได้ดกี ว่าเดิมตามสมควร แม้จะไม่เชีย่ วชาญมากนัก
แต่น่าจะพอรู้ว่ายังมีสมาชิกเราไม่น้อยที่ยังไม่เดียงสา
เรื่องเงินเท่าที่ควร และนี่เองที่เป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่
ท�ำให้สมาชิกเราออมเงินไม่เป็น กู้เงินไม่เป็นและลงทุน
ทางการเงินไม่เป็น หรือดีมากพอ ควรหรือไม่ทเี่ ราจะมา
สอนให้สมาชิกได้รู้และตระหนักในทางการเงินมากขึ้น
หรือ “หน้าเลือด” มากขึ้น “งก” มากขึ้น หลายคนก็ยัง
เห็นว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็แค่รู้ว่าเมื่อมีเงินเหลือก็มา
ออมกัน เมื่อต้องการใช้เงินก็มากู้กับสหกรณ์ก็พอแล้ว
เพราะสหกรณ์จะน�ำเงินของสมาชิกมาบริหารเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดอยู่แล้ว ส่วนตัวท่านคิดว่าอย่างไรดีกว่ากันกับการ
ให้เจ้าตัวสมาชิกเองรู้และเข้าใจเองด้วยในการออมและ
การกู้ อย่างไหนทีต่ วั สมาชิกเองจะพัฒนาได้ดกี ว่ากันแน่
เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ที่รู้และเข้าใจเองทางการเงิน
มักจะได้เปรียบในการสร้างฐานะตนเองกว่า เพราะรู้จัก
คิดเองและวางแผนเองได้อย่างรอบคอบและชาญฉลาด
กว่าในทุกย่างก้าว สรุปว่าสหกรณ์กย็ งั คงต้องพัฒนาไป
เรื่อย ในทุกๆ ด้าน แต่ที่ สอ.มก. เราไม่ควรจะละเลยคือ
ฝึกอบรมให้ความรู้กับสมาชิกในเรื่องทางการเงินมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาให้สมาชิกได้บรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินด้วยตนเอง คือรู้จักคิดเองและท�ำเองเมื่อได้
รู้และเข้าใจเรื่องเงินดีพอ
ที่ผู้เขียนเล่าความมานี้ก็ได้จากประสบการณ์
ล้วนๆ ระลึกถึงความหลังทีย่ งั โง่เง่าในการใช้จา่ ยเงินสมัย
ตั้งแต่เป็นนิสิต-นักศึกษา พ่อแม่พี่ส่งเงินมาเท่าไรก็ใช้
จ่ายจนหมดเกลี้ยง ทั้งที่น่าจะออมได้บ้างเพราะมีรายได้
พิเศษจากการท�ำงานพิเศษบ้าง แต่ยอมรับว่าไม่รู้เรื่อง
การออมและไม่เคยคิดจะเก็บออมเลยแม้แต่น้อย และ
เมือ่ เริม่ ท�ำงานเองหาเงินใช้เองเต็มร้อยก็เริม่ จะรูบ้ า้ งเล็ก
น้อยในค่าของเงินแต่สายไปแล้ว เพราะเงินมักจะไม่มี
หรือให้ออม ยิ่งมีครอบครัวมีภรรยาและมีลูก อีกทั้งต้อง
ผ่อนรถผ่อนบ้านอีกด้วย เรือ่ งการออมนัน้ ไม่ได้อยูใ่ นสมอง
เลย คิดอยู่แต่เพียงว่าหามาเถิดเงินนะเท่าไรก็ใช้หมด
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แต่เมื่อจับพลัดจับผลูเข้ามาเป็นกรรมการสหกรณ์ เข้า
มามีส่วนบริหารเงินต้องมีการคิดวางแผนอย่างละเอียด
รอบคอบเพราะเป็นเงินของสหกรณ์จงึ รูจ้ กั ชัดว่า “ดอกเบีย้ ”
มันเป็นอย่างไรก�ำไรขาดทุนมันอยู่ตรงไหนและที่ส�ำคัญ
และมีประโยชน์ยิ่งคือได้เห็นตัวอย่างสมาชิกมากมาย
หลายรูปแบบ จึงได้รแู้ ละเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่า “กูโง่มา
นานแล้วจริง” ทีว่ า่ ไม่มจี ะออมนัน้ แท้จริงแล้วเราไม่รจู้ กั
ออมต่างหาก กลัวแต่ว่าไม่พอจะใช้แต่ไม่เคยคิดว่า จะ
ต้องแบ่งไว้ออมส่วนหนึ่งบ้าง ท�ำไมล่ะเพื่อนๆ สมาชิก
หลายคนมีรายได้ไม่ได้มากกว่าเรา มีลูกมีเมียเหมือนๆ
เราเขาจึงออมได้อย่างสบายๆ สรุปได้ว่าทั้งหมดนี้เป็น
เพราะเราโง่ เช่นสมาชิกไม่นอ้ ยเหมือนกันทีไ่ ม่ได้ถกู กระตุก
ให้รจู้ กั ออม รูจ้ กั ใช้เงินเป็นและตลอดจนรูจ้ กั กูเ้ งินเป็น
นกน้อย-นกใหญ่ก็ต้องท�ำรังแต่พอตัว ช้าง
น้อย-ช้างใหญ่ก็ต้องขี้น้อย-มากตามตัว ตามธรรมชาติ
แต่มนุษย์เรามีสมองมีความคิดขนาดตัวก็พอๆ กัน แต่มี
ความคิดหรือความฉลาดและปัญญาไม่เท่ากันหรอก ต้อง
มีการศึกษา-เรียนรู้และพัฒนา ถ้าไม่รู้จักศึกษา-เรียนรู้
และพัฒนาปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็คงจะเป็น
เหมือนนก เหมือนช้างนั่นแหละ
เป้าหมายแท้จริงของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ใช่
คิดแต่สร้างเสริมให้ตวั สหกรณ์เองมัน่ คงร�ำ่ รวยขึน้ เท่านัน้
แต่ตอ้ งให้บรรดาสมาชิกได้รจู้ กั พัฒนาตนเองทางการเงิน
และสามารถสร้างฐานะตนเองทางการเงิน จนกระทั่ง

สมาชิกกำ�เนิดคล้าย
ฐานะไม่เทียมทัน
ความคิดพัฒนากัน
หนีเต่าตมโผล่พ้น
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ยืนบนขาตนเองได้ และยังสามารถช่วยเหลือเผือ่ แผ่สมา
ชิกอื่นๆ ที่ยังต้องอาศัยคนอื่นช่วยเหลือยู่ แน่นอนที่สุด
สอ.มก. เราได้ประสบความส�ำเร็จในการช่วยสร้างสมาชิก
จ�ำนวนไม่นอ้ ยให้ได้มฐี านะทางเศรษฐกิจดีขนึ้ มีบา้ น-ทีด่ นิ
ทรัพย์สนิ ตลอดจนเงินออมกันเป็นจ�ำนวนมาก พร้อมกับ
สวัสดิการต่างๆ มากมายกันอย่างทัว่ ถึง และเมือ่ เสียชีวติ
ลงก็ “ศพสวย” กันถ้วนหน้า แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมี
สมาชิกอยู่ส่วนหนึ่งเช่นกันที่ยังอยู่ในสภาพ “ติดลบ” ไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ สหกรณ์มีหน้าที่
จะต้องช่วยเหลือผลักดันสมาชิกกลุม่ นีไ้ ด้อย่างไร เพือ่ จะ
ให้ สอ.มก. ของเราได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์
หลายคนก็บ่นว่าช่วยกันสุดๆ แล้ว ให้กู้จนไม่รู้จะกู้กัน
อย่างไรแล้ว แต่แท้จริงแล้วการให้กอู้ าจจะกลับเป็น “ยา
พิษ” แก่ผู้กู้ได้ ถ้าเราไม่คิดพัฒนาความคิดของผู้กู้กัน
บ้าง
การช่วยเหลือหรือการพัฒนาบุคคลกลุ่มนี้จึง
น่าจะเป็นนโยบายส�ำคัญอันหนึง่ ของ สอ.มก. เราในขณะ
นี้ที่เรียกว่า “วาระแห่งสหกรณ์” คือสหกรณ์ควรจะได้
มีนโยบายและตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนา
สมาชิกสหกรณ์ในกลุ่มนี้เป็นพิเศษ แต่จะพิเศษอย่างไร
และบรรลุเป้าหมายได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการและตัวสมาชิกเองจะร่วมมือกันพัฒนา
อย่างไรในอนาคต

รูปพรรณ
แต่ต้น
ได้แน่
เร่งค้นทันกัน
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ปิดเล่ม 57
หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปีเป็นเอกสารสำ�คัญอันหนึ่งที่สหกรณ์ชั้นนำ�ควรจะได้
จัดทำ�ให้กับสมาชิก เพื่อจะได้รับรู้ในทุกๆ เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา สมาชิกทุกคน
ก็ควรจะได้สนใจพลิกอ่านดูในทุกหน้าว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ควรจะต้องรับรู้และเข้าใจตาม
สมควร หากไม่เข้าใจก็มีสิทธิ์ที่จะสอบถามได้ และที่ดีกว่าคือควรจะได้มีส่วนช่วยแนะนำ�หรือ
แก้ไขให้ดีขึ้นในปีต่อไปด้วย
ในแต่ละวาระการประชุม ถ้าเราเข้าร่วมประชุมก็จะได้เปิดดูไปพร้อมๆ กับการ
รายงานของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผู้จัดการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวาระ ก็จะสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจ
ได้ อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้อ่านทบทวนในหลายๆ เรื่องภายหลังก็ได้ จึงเป็นการใช้ประโยชน์
ได้คุ้มค่ากับการจัดพิมพ์
โปรดสังเกตว่าในบางวาระนั้นจะต้องขออนุมัติจากสมาชิกในที่ประชุมด้วย ท่าน
สมาชิกจึงควรอ่านให้เข้าใจและพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนที่จะได้ยกมือเห็นชอบหรืออนุมัติ แต่
บางวาระก็เป็นเพียงแค่รับทราบ ส่วนท่านใดที่จะออกความเห็นหรืออภิปรายด้วยนั้นก็ย่อมมี
สิทธิ์กระทำ�ได้อยู่แล้ว แต่ก็ควรให้พอดีๆ อยู่ในกรอบ ยอมรับได้จากที่ประชุมด้วย
หนังสือเล่มนีม้ คี วามจำ�เป็นทีจ่ ะต้องทำ�อย่างรีบเร่ง เพราะเราปิดบัญชี 31 ธันวาคม
และประชุมใหญ่ 29 มกราคม ตามประเพณีที่เคยทำ�กันมา ซึ่งนับว่าเร็วที่สุดในประเทศไทย
ก็ว่าได้ คือใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ในการปิดบัญชี สอบบัญชี รับรองบัญชี และทำ�หนังสือ
รายงานกิจการเป็นรูปเล่มดีๆ อย่างนี้ไดทันเวลา
ความผิดพลาดหากจะมีบ้างก็ยังต้องยอมรับและขออภัยมา ณ ที่นดี้ ว้ ย และต้องขอ
ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการพิมพ์ครั้งนี้ด้วยทั้งที่สถานภาพทางเศรษฐกิจในช่วงนี้จะไม่
ค่อยดีนกั ส่วนผูท้ ใี่ ห้ขอ้ คิดข้อเขียนบทความทีเ่ ป็นประโยชน์กค็ งเป็นผูท้ รงคุณวุฒเิ ดิมๆ ทีท่ า่ น
ยังกรุณาอนุเคราะห์อยู่
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดทำ�หนังสือที่ยังเครียดบ้างเพราะกลัวไม่ทันก็
น่าจะคลายเครียดได้แล้วนะ เพราะมันจะไม่ยากและไม่น่าจะเครียดหรอก ถ้าเราทุ่มเทและ
ตั้งใจทำ�มันก็แค่นนั้ เอง สุดท้ายก็เสร็จอยู่ดี จึงขอขอบคุณที่ทุ่มเทกันจริงๆ และเสร็จเรียบร้อย
ได้สบายๆ กว่าทุกๆ ปี
(ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา)
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