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สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ผูตรวจสอบกิจการ
รายนามเจาหนาที่
โครงสรางการบริหารงาน
แผนภูมิแสดงความกาวหนา
หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจำป 2549
วาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2548
วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานและรับทราบสมาชิกเขาใหม
และออกจากสหกรณ ประจำป 2549
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไร (ขาดทุน) ประจำป 2549
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2549
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายในการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย
ประจำป 2550
วาระที่ 7 พิจารณารายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2549
วาระที่ 8 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2550
วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำป 2550
วาระที่ 10 พิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณจะกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2550
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติหลักการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
วาระที่ 12 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ
วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
บทความ
ภาพกิจกรรม
รายชื่อสมาชิกที่รับเงินชวยเหลือในกรณีคูสมรส บิดา มารดา และบุตรเสียชีวิต ประจำป 2549
ปดเลม
คณะผูจัดทำ

หนา
3
5
10
11
12
15
16
18
21
23
31
65
89
91
99
101
109
111
113
115
123
127
147
157
167
168
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

KASETSART UNIVERSITY SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
ที่ สอ.มก. 0040/2550
12 มกราคม 2550
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเขารวมประชุมใหญสามัญ ประจำป 2549
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ไดกำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2550 ณ หองสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป
วิทยาเขตบางเขน ตั้งแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป เพื่อรายงานผลการดำเนินงานแกสมาชิกของสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ อาจารย ขาราชการ
พนักงาน และลูกจางประจำ ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2549
ไดโดยพรอมเพรียงกัน สหกรณออมทรัพยจึงใครขอความกรุณาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อโปรด
พิจารณาอนุญาตใหบุคลากรที่เปนสมาชิกสหกรณไดเขารวมประชุม โดยไมถือเปนวันลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและขอไดโปรดแจงหนวยงานตางๆ เพื่อทราบดวย จักเปน
พระคุณอยางสูง

ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

KASETSART UNIVERSITY SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
ที่ สอ.มก.ว.0042/2550
12 มกราคม 2550
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจำป 2549
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
สิ่งที่สงมาดวย 1) งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปการเงิน 2549 จำนวน 1 ชุด
2) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ
ดวยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ไดมมี ติครัง้ ที่ 23/2549
วันที่ 14 ธันวาคม 2549 ใหกำหนดการประชุมใหญสามัญประจำป 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2550
เวลา 09.00 น. ณ หองสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป วิทยาเขตบางเขน ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
1. เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2548
3. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานและรับทราบสมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณ ประจำป 2549
4. พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไร (ขาดทุน) ประจำป 2549
5. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2549
6. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายจายในการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย ประจำป 2550
7. พิจารณารายงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2549
8. เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2550
9. พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำป 2550
10. พิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณจะกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2550
11. พิจารณาอนุมัติหลักการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณแหงชาติ
12. พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ
13. เรื่องอื่นๆ (ถามี)
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ
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วาระที่ 1
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2
รับรองรายงาน
การประชุมใหญสามัญประจำป 2549
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รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2548
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549
ณ หองสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
สมาชิกทั้งหมด 5,793 คน มาประชุม 1,835 คน (ตามลายมือชื่อในทะเบียนลงชื่อ)

กรรมการผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ
2. ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
3. ผศ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน
4. ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
5. นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
6. นายวิเชียร ไลเลิศ
7. นายนพดล ระโยธี
8. นางพูนทรัพย บุญรำพรรณ
9. นายทรงพล ภาณุภาส
10. นายชาญชัย ไลเลิศ
11. นายสุพจน ยุตติยงค
12. นายสาวุฒิ ลาภเกิน
13. นายลักษณ เพียซาย
14. นายมนตรี ทองปรีชา
15. นายพงศพันธ เหลืองวิไล

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

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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นางสุนันทา มหารักษิต
นายณัฐพล นันทนาวัฒน
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ศ.พิเศษ อาบ นคะจัด
นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
นายธีรศักดิ์ ดีชัย
นายสมพงษ โกมลวาทิน
นางสาวสมศรี หลิมตระกูล

ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ
ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
ประธานผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบภายใน
ผูจัดการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.25 น.
เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองคประชุม ตามขอบังคับขอ 41 วรรค 2 แลว รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ
ประธานกรรมการดำเนินการ เปนประธานในทีป่ ระชุม ไดกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม
ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ มอบให ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ โดยอางถึงระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณที่ กษ 0406/ว.1545 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548
ไดทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ใหถือปฏิบัติสำหรับงบการเงินที่มี
ปบญ
ั ชีสนิ้ สุดตัง้ แตวนั ที่ 31 ธันวาคม 2548 เปนตนไป โดยในปแรก คือป 2548 ไมตอ งจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ
กับปกอน คือป 2547 ซึ่งสหกรณฯ ไดรับหนังสือในวันที่ 12 ธันวาคม 2548 และไดสงเจาหนาที่บัญชีเขารับ
การอบรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 จึงเปนเหตุใหเอกสารการประชุมในวันนี้ไมเหมือนปที่แลว

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ มอบให นายนพดล ระโยธี เลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป
2547 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำป 2548 ตั้งแตหนาที่
24 - 30 และรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ตามหนังสือรายงาน
กิจการประจำป 2548 ตั้งแตหนาที่ 31 – 36 ซึ่งแจกใหแกสมาชิกผูมาประชุมทุกทานแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2547 และรายงานการ
ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 โดยไมมีขอแกไข
ตอจากนั้น ประธานฯ ขอเชิญสมาชิก สอ.มก.ทุกทาน ยืนไวอาลัยใหกับสมาชิกที่เสียชีวิตทุกคน
ตามหนังสือรายงานกิจการประจำป 2548 ตั้งแตหนาที่ 211-216 เปนเวลา 1 นาที

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรับทราบสมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณ
ประจำป 2548
3.1 รับทราบสมาชิกเขาใหมและลาออกจากสหกรณ ประจำป 2547
ประธานฯ ไดมอบให ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ไดรายงานจำนวน
สมาชิกเขาใหม และลาออกจากสหกรณ ระหวางป 2548 ดังนี้
3.1.1 สมาชิกสามัญ
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
5,711 คน
สมาชิกเขาใหมระหวางป
148 คน
สมาชิกลาออกระหวางป
(30) คน
สมาชิกเสียชีวิตระหวางป
(21) คน
สมาชิกถูกจำหนายชื่อใหออกจากการเปนสมาชิก
(15) คน
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
5,793 คน
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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3.1.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 1,512 คน
3.2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน
ผศ. สิทธิชยั เกษตรเกษม ไดนำเสนอรายงานผลการดำเนินการ ประจำป 2548 ตอทีป่ ระชุม ในดาน
ความเจริญเติบโตของธุรกิจ สมาชิก ทุนดำเนินงาน กำไรสุทธิ ทุนเรือนหุน เงินรับฝาก การใหเงินกูแกสมาชิก
และสหกรณอื่น เงินลงทุน ทุนสาธารณประโยชน และสวัสดิการตางๆ การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำป 2548 และผลงานของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเงินกู
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการบริหารการเงิน ตลอดจนกิจกรรมระหวางป และ
รายงานการใชจายงบประมาณ ประจำป 2548 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำป 2548
หนาที่ 38 – 67 ใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ รั บ ทราบ และอนุ มั ติ ร ายงานประจำป 2548 ซึ่ ง แสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ ตามขอบังคับขอ 64
สำหรับขอสังเกตตางๆ จากสมาชิกนั้น นายสิทธิชัย เกษตรเกษม รองประธานกรรมการคนที่ 1
ไดชี้แจงใหสมาชิกเปนที่เขาใจแลว

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติงบดุล และพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2548
4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประธานฯ ไดมอบให ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม นำเสนอรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแทน
นายไพศาล พันธยานันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งปวยเจ็บคอ ประกอบดวย รายงานผูสอบบัญชี งบดุล
งบกำไรขาดทุน รายละเอียดงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำป 2548 หนาที่ 70 - 95
ใหทปี่ ระชุมพิจารณา โดยมีสมาชิกสอบถามรายละเอียดในงบการเงิน ซึง่ ผศ.สิทธิชยั เกษตรเกษม ไดตอบขอซักถาม
ใหแกสมาชิกจนเปนที่เขาใจ
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
4.2 เรื่องการพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปการเงิน 2548
ประธานฯ ไดมอบให ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปการเงิน
2548 จำนวนเงิน 236,805,881.73 บาท ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำป 2548 หนาที่ 97
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการไดพิจารณาเปนไปตามหลักเกณฑในการบริหารการเงินและวิสัยทัศนของสหกรณ
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2548 ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเสนอ
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วาระที่ 5 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ
ประธานฯ ไดมอบให นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดนำเสนอ
รายงานการตรวจสอบกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามหนังสือรายงานการตรวจสอบ
กิจการประจำป 2548 ที่แจกใหสมาชิกทุกทาน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการประจำป 2548
ประธานฯ ไดมอบให ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม นำเสนอรายชื่อผูที่สมาชิกสวนใหญใหความเห็นชอบวา
สมควรเปนกรรมการดำเนินการ ประจำป 2549 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำป 2548
หนาที่ 108 - 110
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำป 2549 ที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอ ไดแก
สายวิชาการ รายชื่อดังนี้
1. นางกุลกานต วงษสิงห
2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน
3. ดร.วิวัฒน แดงสุภา
4. ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา
สายธุรการ รายชื่อดังนี้
1. นายบุญชวย เอี่ยมประพัฒน
2. นายสุพจน ยุตติยงค
3. นายอรรถพงศ คำอาจ
สำหรับป 2549 สหกรณฯ ไดดำเนินการสรรหาผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2549 เปนที่เรียบรอยแลว
โดยไดนำเสนอรายชื่อผูตรวจสอบกิจการ ที่สมาชิกสวนใหญใหความเห็นชอบวาสมควรเปนผูตรวจสอบกิจการ
ประจำป 2549 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำป 2548 หนาที่ 109 มีกำหนดเวลาอยูใน
ตำแหนงคราวละ 1 ป โดยเลือกสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2549 ตามรายชื่อที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอ ไดแก
1. ดานการเงิน การบัญชี ไดแก นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
2. ดานกฎหมายธุรกิจ กฎหมายสหกรณ ไดแก รศ.ร.อ.ปราโมทย ลำใย
3. ดานบริหารทั่วไป ไดแก นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม ไดหารือที่ประชุมเรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการตามขอบังคับ
ขอ 43 วรรค 2
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ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ยั ง ไม ด ำเนิ น การเลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการดำเนิ น การ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูในระหวางการสรรหาอธิการบดี จึงใหประธานกรรมการดำเนินการรักษาการไปกอน
จนกวาการดำเนินการสรรหาอธิการบดีดำเนินการเรียบรอย จึงจะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการคนใหม
ตอจากนั้น ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้งผูดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการ
และเลขานุการ ตามขอบังคับขอ 43 วรรค 3 ไดแก
1. ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
รองประธานกรรมการคนที่ 1
2. ดร.วิวัฒน แดงสุภา
รองประธานกรรมการคนที่ 2
3. ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
รองประธานกรรมการคนที่ 3
4. นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 4
5. นายพงศพันธ เหลืองวิไล
รองประธานกรรมการคนที่ 5
6. ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา
เลขานุการ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจำป 2549
ประธานฯ ไดมอบให ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม ไดนำเสนองบประมาณรายจายประจำป 2549 ตาม
รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำป 2548 หนาที่ 116 - 121 พรอมแผนพัฒนาป 2549 ในหนาที่
122 - 129 ใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
1. อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจำป 2549 จำนวน 40 ล า นบาทถ ว น โดยขอตั ด เงิ น จำนวน
7,514,994.-บาท และใหถัวเฉลี่ยจายในหมวดตางๆ ได ยกเวนหมวดที่ดินสิ่งกอสราง
2. เห็นชอบหลักการอนุมัติกรอบวงเงิน 200 ลานบาท ใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหสอ.มก.
จัดหาอาคารใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้จะตองเปนไปตามหลักเกณฑในการสนับสนุนทางการเงินแก
มหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 31/2547 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548
3. อนุมตั แิ ผนปฏิบตั กิ ารป 2549 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำป หนาที่ 123 – 129
และหนาที่ 132 - 136

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำป 2549
ผศ.สิ ท ธิ ชั ย เกษตรเกษม ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี ประจำป 2549
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ ประจำป 2548 หนาที่ 138 ใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทเลือก บริษัท เจริญแอนดคอลลีก กรุป จำกัด
โดย นายเจริญ ศรีแสง เปนผูสอบบัญชีของสหกรณฯ ประจำป 2549 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
เปนจำนวนเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน)
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วาระที่ 9 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณจะกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2549
ผศ.สิ ท ธิ ชั ย เกษตรเกษม ได น ำเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณากำหนดวงเงิ น ที่ ส หกรณ จ ะกู ยื ม หรื อ
ค้ำประกันประจำป 2549 เปนเงิน 2,500 ลานบาท (สองพันหารอยลานบาทถวน) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ
ตามแผนงานที่วางไว และเสริมสภาพคลองตามความจำเปน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2549 เปนเงิน
2,500 ลานบาท (สองพันหารอยลานบาทถวน)

วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัตินำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม ไดแจงตอที่ประชุมใหญวา ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ไดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62(7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ณ วันที่ 10
มีนาคม 2543 เรื่องขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ และไดกำหนดเพิ่มเติมวาการนำเงินไป
ฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตาม (6) คือ ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กำหนดไวตามขอ 5(1) ถึง (5) โดยได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกอน รวมกันแลวไมเกินทุนสำรองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณ จึงดำเนินการได
ตอมาคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดมีมติการประชุม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546
เห็นชอบใหสหกรณตางๆ ลงทุนได ดังนี้
1) ลงทุนในหุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ์ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือไมต่ำกวา
ระดับ A จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต)
2) ลงทุนไดไมเกินทุนสำรองของสหกรณ
3) ตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการดำเนินการ จึงขออนุมัติให สอ.มก. ฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยและหุนกูตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด แตไมเกินทุนสำรอง และการพิจารณาดำเนินการแตละครั้ง
จะตองไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการดำเนินการกอน เพือ่ ใหสหกรณสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทันการ จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทให สอ.มก. นำเงินไปฝากหรือลงทุนในเรือ่ งดังกลาวได
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการหนาที่ 142 แตไมเกินทุนสำรองของสหกรณ

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ตามที่สมาชิกเสนอในที่ประชุม
11.1 นายทองหลอ เอี่ยมสำอางค สมาชิกเลขที่ 2881 ควรเชิญตัวแทนจากหนวยงานตางๆ มาแสดง
ความคิดเห็น นำเสนอขอใหเลือกตั้งในลักษณะ One man One Vote เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผานมามีปญหา
มากมาย จึงขอใหมีการประชุมเพื่อแกไขระเบียบวาดวยการเลือกตั้งใหม และขอทราบคะแนนเลือกตั้งของ
หนวยงานยอยๆ ดวย
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11.2 นายพงษปณต สุภาสัย สมาชิกเลขที่ 9644 เสนอใหมีโครงการสรางที่อยูอาศัยใหกับสมาชิก
โดยใหแลวเสร็จภายในวาระกรรมการดำเนินการปปจจุบัน และควรจัดทำหนังสือคูมือชีวิตสมาชิก สอ.มก.
เพื่อประโยชนแกสมาชิก, คูสมรสและบุตรหลาน ในการติดตอทำธุรกรรมใน สอ.มก. เชน สมาชิกเสียชีวิต
มีขั้นตอนติดตออยางไร ขั้นตอนการขอพิธีพระราชทานเพลิงศพ งานบวช งานแตง และความรูอื่นๆ ที่
เกิดประโยชนตอสมาชิก
เลิกประชุมเวลา 13.35 น.

วิโรจ อิ่มพิทักษ ประธานในที่ประชุม
(รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ)
ประธานกรรมการ
นพดล ระโยธี ผูบนั ทึกรายงานการประชุม
(นายนพดล ระโยธี)
เลขานุการ

สำเนาถูกตอง

(ลงชื่อ)

ตำแหนง รองประธานกรรมการ
(ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม)

(ลงชื่อ)

ตำแหนง เลขานุการ
(นายนพดล ระโยธี)
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รายงานกิจการประจำป 2549
ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48
เสนอตอที่ประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ 48
วันที่ 25 มกราคม 2550
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ทุกทาน
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ปการเงิน 2549 ไดบริหารงานดวยความซือ่ สัตย โปรงใส ตรวจสอบได
ภายใตมหาปติแหงการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปน
รอบปที่สหกรณตองดำเนินการภายใตภาวะที่ผิดปกติหลายประการนับตั้งแตการขัดแยงทางการเมือง และ
ความแตกแยกในสังคมนำไปสูการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ปญหาอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน
สูงขึ้น ปญหาคาเงินบาทแข็งคาอยางตอเนื่องจนเกิดเหตุการณ Black December เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549
ตลาดหุนเกิดวิกฤตการณครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 31 ปเศษ ดัชนีหุนตกต่ำลงมากกวา 100 จุดในวันเดียวกัน
อันเนือ่ งมาจากมาตรการกันสำรอง 30% เพือ่ แกปญ
 หาคาเงินบาททีแ่ ข็งขึน้ อยางรวดเร็ว นอกจากปจจัยภายนอก
ดังกลาวแลว ปญหาการแตงตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่กระทบตอ
การดำเนินการของสหกรณ เนื่องจากทำใหไมสามารถเลือกตั้งประธานกรรมการของสหกรณได
แมวาจะตองเผชิญกับภาวะการที่ไมปกติ สหกรณก็พยายามดำเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอมวลสมาชิก สงผลใหการดำเนินการในรอบปที่ผานมาไดผลดีในระดับหนึ่งโดยในปจจุบัน สอ.มก. มีสินทรัพย
รวม 10,438.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 557.23 ลานบาท มีเงินสวนเกินสุทธิ (กำไรสุทธิ) จำนวน 253.90 ลานบาท
สูงกวาประมาณการที่ตั้งไวถึง 40 ลานบาท ไดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากหลายครั้ง ขณะที่พยายาม
ตรึงอัตราดอกเบีย้ เงินใหกใู หอยูใ นระดับทีส่ มาชิกผูก เู ดือดรอนนอยทีส่ ดุ นอกจากนีค้ ณะกรรมการไดนำเทคโนโลยี
มาใชเพื่อเพิ่มชองทางอำนวยความสะดวกในการใหบริการแกสมาชิก และใหเงินกูแกมหาวิทยาลัยในฐานะ
สมาชิกสมทบจำนวน 8 โครงการ และบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน
1.1 ลานบาท
คณะกรรมการดำเนินการขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจและสนับสนุนกิจการของ
สหกรณ (ของสมาชิก) ดวยดีเชนเคย รวมทั้งเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจทุกสถาบันทุกทาน และขอเสนอ
ผลการดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังตอไปนี้
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1. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับป 2548
หนวย : บาท
รายละเอียด

31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

เพิ่ม/(ลด)

รอยละ

1. จำนวนสมาชิก-สามัญ

5,912 ราย

5,793 ราย

119 ราย

3.44

2. จำนวนสมาชิกสมทบ

1,147 ราย

1,512 ราย

(365) ราย

(24.14)

3. ทุนเรือนหุน

2,398,686,370.00

2,166,046,900.00

232,639,470.00

10.74

4. ทุนสำรอง

366,003,921.73

318,640,306.95

47,363,614.78

14.86

5. ทุนสะสมตามขอบังคับ

85,690,870.18

68,693,022.69

16,997,847.49

24.74

6. เงินรับฝากออมทรัพย

226,915,687.93

221,136,605.12

5,779,082.81

2.61

7. เงินรับฝากประจำ

1,357,425,850.86

223,310,720.13

1,134,115,130.73

507.86

8. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ

4,631,513,161.14

6,544,900,523.28

(1,913,387,362.14)

(29.23)

-

-

9. ตั๋วสัญญาใชเงิน
10. ชำระคืนเงินกูระหวางป
11. ทุนดำเนินงาน
12. กำไรสุทธิประจำป

638,759,000.00

-

1,282,502,999.58

1,140,843,871.62

141,659,127.96

12.42

10,438,071,986.12

9,880,840,931.71

557,231,054.41

5.64

253,902,154.02

236,805,881.73

17,096,272.29

7.22

2. สมาชิกภาพ
2.1 สมาชิกสามัญ
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
สมาชิกเขาใหมระหวางป
สมาชิกลาออกระหวางป
สมาชิกเสียชีวิตระหวางป
ถูกจำหนายชื่อออกจากเปนสมาชิก (ใหออก)
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
2.2 สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
3. ทุนเรือนหุน
ทุนเรือนหุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
สมาชิกเพิ่มหุนระหวางป
จายคืนหุนสมาชิกระหวางป
คงเหลือทุนเรือนหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

5,793
201
45
31
6
5,912
1,147

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2,166,046,900.00
261,773,740.00
29,134,270.00
2,398,686,370.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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4. เงินรับฝาก
การดำเนินงานในรอบป 2549 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ดังนี้
รายการ

ฝากออมทรัพย ฝากออมทรัพยพเิ ศษ

ฝากประจำ

รวม

ยอดยกมา 1 มกราคม 2549

221,136,605.12

6,544,900,523.28

223,310,720.13

6,989,347,848.53

บวก เงินฝากเพิ่มขึ้นระหวางป

588,454,429.84

3,438,426,577.61

1,676,206,116.57

5,703,087,124.02

หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหวางป

582,675,347.03

5,351,813,939.75

542,090,985.84

6,476,580,272.62

เงินรับฝากสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

226,915,687.93

4,631,513,161.14

1,357,425,850.86

6,215,854,699.93

5. เงินใหกูแกสมาชิก
ในป 2549 สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิก เปนเงินทั้งสิ้น 1,560,974,890.- บาท
แยกประเภท ไดดังนี้
เงินกูฉุกเฉิน
จำนวน
5,628 ราย
49,473,240.00
เงินกูสามัญ
จำนวน
2,422 ราย
628,648,150.00
เงินกูพิเศษ
จำนวน
726 ราย
882,853,500.00
6. เงินใหกูแกสหกรณอื่น
ยอดเงินใหกูยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
จำนวน
29
เปนเงิน
3,547,243,751.80
ใหกูระหวางป
เปนเงิน
3,511,000,000.00
ชำระคืนระหวางป
เปนเงิน
3,210,039,000.00
คงเหลือหนี้คงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
จำนวน
43
เปนเงิน
3,848,204,751.80
7. เงินลงทุน
ยอดเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
3,823,607,505.28
ลงทุนเพิ่มระหวางป
1,644,190,169.26
ลงทุนครบกำหนด/ไถถอนระหวางป
2,154,108,728.40
คงเหลือเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
3,313,688,946.14
8. เงินลงทุนสาธารณประโยชน และสวัสดิการตางๆ
8.1 ทุนการศึกษา แยกเปน
- ทุนอุดหนุนการศึกษา ผูมีรายไดนอย
จำนวน
688
เปนเงิน
778,500.- ทุนสงเสริมการศึกษา
จำนวน
780
เปนเงิน
1,479,700.-
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บาท
บาท
บาท
สหกรณ
บาท
บาท
บาท
สหกรณ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทุน
บาท
ทุน
บาท
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8.2 เงินสงเคราะหกรณีสมาชิก คูสมรส บิดามารดา และบุตรเสียชีวิต แยกเปน
- สมาชิกเสียชีวิต
จำนวน 26 ราย เปนเงิน 1,448,500.- บาท
- คูสมรสเสียชีวิต
จำนวน 15 ราย เปนเงิน 280,500.- บาท
- บิดามารดาเสียชีวิต
จำนวน 192 ราย เปนเงิน 1,459,375.- บาท
9. การรวมสนับสนุน กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำป 2549 มีรายการ
ดังตอไปนี้
9.1 สนับสนุนกิจกรรม มก. ดานวิชาการ
เปนเงิน 508,773.00 บาท
9.2 สนับสนุนกิจกรรม มก. ดานกีฬา
เปนเงิน 549,840.00 บาท
1,058,613.00 บาท
9.3 สนับสนุน มก. (สหกรณ)
181,000.00 บาท
10. ผลงานของคณะกรรมการชุดตางๆ
10.1 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารไดดำเนินการตามแผนกลยุทธและยุทธศาสตรที่วางไว โดยมอบให
กรรมการแตละชุดรับผิดชอบงานในหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยการจัดลำดับความสำคัญเรงดวน ภายใตเงื่อนไขและ
ขอจำกัดแหงเวลาและความเสี่ยงที่ยอมรับได ดวยความรอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได
1. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
สหกรณมีสินทรัพยรวม 10,438.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 557.23 ลานบาท หรือรอยละ 5.64
และมีทุนดำเนินการเพิ่มขึ้น 356.28 ลานบาท หรือรอยละ 12.94 โดยสมาชิกไดสะสมเพิ่มขึ้น
232.64 ลานบาท หรือรอยละ 10.74
2. เงินสวนเกินสุทธิ (กำไรสุทธิ) 253.90 ลานบาท สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว 213 ลานบาท
3. การแกไขเพิ่มเติมระเบียบตางๆ
คณะกรรมการดำเนินการไดแกไขเพิ่มเติมระเบียบ ดังนี้
3.1 ระเบียบวาดวยโครงการเงินบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม พ.ศ. 2549
3.2 ระเบียบวาดวยการโอนและการรับโอนหนี้ และหุน ของสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2549
3.3 ระเบียบวาดวยการสมัครเขาเปนสมาชิกและการสงเงินแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2549
3.4 ระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2549
3.5 ระเบียบวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2549
4. สวัสดิการ
คณะกรรมการไดมีมติใหจายเงินเพื่อการเสริมสรางคุณภาพชีวิตแกสมาชิกที่เกษียณอายุ
กอนป 2547 ในอัตราปจจุบัน จำนวน 677 ราย โดยโอนใหสมาชิกพรอมสวัสดิการวันเกิด
เปนเวลา 5 ป โดยนับอายุสมาชิกถึงวันที่ 28 กันยายน 2549
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5. เงินใหสมาชิกกูยืม
สหกรณไดจัดทำคำขอกูและสัญญากูเงินหมุนเวียน สำหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินโดยทำสัญญา
กูปละครั้ง และใชบันทึกรับเงินกูเปนเอกสารขอรับเงิน ซึ่งสหกรณจายเงินโดยโอนเขาบัญชี
เงิ น ฝากสหกรณ ที่ เ ชื่ อ มกั บ บั ต รสมาชิ ก อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยเริ่ ม ปฏิ บั ติ กั บ สมาชิ ก กลุ ม
สถานีวิจัยไรสุวรรณฯ ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ และสถานีวิจัยปากชอง
6. การรับสมัครพนักงานเงินรายไดเปนสมาชิกสามัญสหกรณ
ขั้นตอนการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เปนสมาชิก สอ.มก.
1) หนวยงานที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จะตองมีระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของหนวยงาน โดยมีสาระสำคัญตามขอบังคับ มก. วาดวยการบริหารงานบุคคล
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได พ.ศ. 2546 พรอมสวัสดิการขั้นตน เชน
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจดทะเบียนแลว
กองทุนสวัสดิภาพ และสิทธิ์การใชสถานพยาบาล มก. โดยหนวยงานจะตองทำหนังสือ
ขอใหพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได ซึ่งผานการทดลองงานเปนสมาชิกสามัญ
โดยรับรองการจายและหักเงินไดให สอ.มก. และ กส.มก. ภายในกำหนดเวลาทุกเดือน
2) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เมื่อไดรับการบรรจุตองสมัครเปนสมาชิกกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ มก. ซึ่งจดทะเบียนแลว (กส.มก.) หักเงินได กส.มก. 1 งวดเดือน โดย
ตรวจสอบไดจากสลิปเงินเดือน และใบสมัครสมาชิกจะตองมีคำรับรองจากผูบ งั คับบัญชา
และคำรับรองของผูหักเงิน ณ ที่จาย
3) การรับเอกสารใบสมัคร เมื่อเอกสารครบถวนเรียบรอย จะออกเลขที่ทะเบียนสมาชิกให
4) พิมพรายชื่อสมาชิก นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
5) เมื่อคณะกรรมการอนุมัติ การหักเงินคาหุนและคาสมัครสมาชิก จะหักไดในเดือนถัดไป
(ถือวารับเขาเปนสมาชิกสหกรณ)
ทั้ ง นี้ สหกรณ ส งวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะรั บ หรื อ ไม รั บ พนั ก งานฯ เข า เป น สมาชิ ก เพื่ อ ความมั่ น คง
ของสมาชิก สอ.มก.
อนึ่ง พนักงานเงินรายไดที่เปลี่ยนสภาพเปนพนักงานเงินงบประมาณ สามารถคงสมาชิกภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ซึ่งจดทะเบียนแลว ไมตองลาออกจากกองทุนและสามารถคงสภาพการเปนสมาชิก
สหกรณได โดยเปลี่ยนวิธีชำระคาหุน ดวยการหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ ระหวางทดลองงานและรอบรรจุ
เปนพนักงานเงินงบประมาณ
10.2 คณะกรรมการเงินกู
ป 2549 เปนปที่เศรษฐกิจอยูในชวงดอกเบี้ยขาขึ้น สหกรณฯ ไดตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหแก
สมาชิกในอัตรา 5.50% ตัง้ แต 1 กรกฎาคม 2546 เปนตนมา จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2549 ตองปรับอัตราดอกเบีย้
เงินกูขึ้นเปน 6% และปรับอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เปน 6.25% พรอมทั้งขยายงวดการสงชำระหนี้
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เงินกูสามัญจาก 72 งวด เปน 84 งวด เพื่อใหสอดคลองกับการปรับดอกเบี้ยเงินกู เปนการลดภาระการสงชำระ
หนี้ของสมาชิก ภายใตระเบียบเงินใหกูแกสมาชิกป 2547 วงเงินกูฉุกเฉินสูงสุด 60,000.- บาท วงเงินกูสามัญ
สูงสุด 500,000.- บาท วงเงินกูพิเศษสูงสุด 3,000,000.- บาท
เงินกูฉุกเฉิน
จำนวน
5,628 ราย
49,473,240.- บาท
จำนวน
2,422 ราย
628,648,150.- บาท
เงินกูสามัญ
เงินกูพิเศษ
จำนวน
726 ราย
882,853,500.- บาท
รายงานเงินกูประเภทตางๆ ประจำป 2549 มีดังนี้
เดือน

เงินกูฉุกเฉิน
ราย

บาท

เงินกูสามัญ
ราย

บาท

เงินกูพิเศษ
ราย

บาท

มกราคม

225

1,783,200

133

29,457,200

47

39,957,000

กุมภาพันธ

421

3,369,150

158

39,420,200

51

55,392,200

มีนาคม

688

5,648,400

268

71,230,400

76

93,047,200

เมษายน

470

3,657,900

202

49,843,000

64

85,338,600

พฤษภาคม

293

2,723,500

186

50,638,900

54

61,000,000

มิถุนายน

642

8,479,600

208

54,737,700

78 116,588,000

กรกฎาคม

286

2,489,340

216

56,031,700

61

94,208,500

สิงหาคม

467

3,808,250

231

62,073,560

66

72,183,200

กันยายน

620

5,058,150

190

47,986,800

46

48,453,000

ตุลาคม

283

2,183,600

187

46,031,260

45

53,062,800

พฤศจิกายน

500

4,107,650

227

60,089,000

61

73,270,000

ธันวาคม

733

6,164,500

216

61,108,430

77

90,353,000

5,628

49,473,240

รวม

2,422 628,648,150

726 882,853,500

10.3 คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ ประจำป 2549 ไดดำเนินกิจกรรมตามระเบียบ
ขอบังคับ เพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของสหกรณแกสมาชิกและบุคคลทั่วไป ทั้งในดานการศึกษา
อบรมสมาชิก และผูที่สนใจใหทราบถึงอุดมการณ หลักการและวิธีการการบริหารงานของสหกรณซึ่งผลงาน
ของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ ในป 2549 มีดังนี้
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1. จัดทำขาว สอ.มก. รายเดือน 12 ฉบับ จัดสงใหสมาชิกตามหนวยงานตางๆ ภายในและ
ภายนอก มก. และสมาชิกผูเกษียณอายุราชการทางไปรษณีย ไดรับทราบถึงการดำเนินงาน
และความเคลื่อนไหวของสหกรณอยางตอเนื่อง
2. โครงการประชุมสัมมนากรรมการ เจาหนาที่
2.1 ครั้งที่ 1/2549 เรื่อง การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ ป 2549 ระหวางวันที่ 1-2 เมษายน
2549 ณ โรงแรมการเดนท ซีวิว รีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี
2.2 ครั้งที่ 2/2549 เรื่อง กรอบแนวทางจัดทำแผนงานและงบประมาณ ป 2550 วันที่
3 ธันวาคม 2549 ณ หองบรรยาย ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ป
3. โครงการประชุ ม สั ม มนาสมาชิ ก ประจำป 2549 เรื่ อ ง การใช ส หกรณ อ อมทรั พ ย ส ร า ง
ความมั่นคงใหกับชีวิต ณ โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอรทและสปา จังหวัดกาญจนบุรี
3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2549 ผูเขารวมสัมมนา จำนวน 105 คน
3.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2549 ผูเขารวมสัมมนา จำนวน 133 คน
4. โครงการสุขภาพกาย – สุขภาพจิต บรรยายและฝกปฏิบัติ “21 ทาดัดตน พนโรคภัย”
โดย อาจารยพิสิษฐ เบญจมงคลวารี และ “พลังลมปราณเพื่อเพิ่มสมรรถนะของกายใจและ
รักษาโรค” โดย อาจารยศุภกิจ นิมมานนรเทพ
4.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2549 วิทยาเขตบางเขน ณ หองนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม
อาคาร สอ.มก. 36 ป ผูเขารวมโครงการ จำนวน 73 คน
4.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 วิทยาเขตกำแพงแสน ณ หองคอนเวนชั่น ผูเขารวม
โครงการ จำนวน 64 คน
5. มอบทุนอุดหนุนสำหรับบุตรสมาชิกผูมีรายไดนอย เงินไดรายเดือนไมเกิน 14,670.- บาท
มีสมาชิกยื่นขอรับทุน จำนวน 688 ราย เปนเงิน 778,500.- บาท
6. จัดใหมีพิธีมอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ประจำป 2549 มีสมาชิก
ยื่นขอรับทุนจำนวน 780 ราย เปนเงิน 1,479,700.- บาท
7. โครงการสัมมนาสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ เรื่อง ระบบสวัสดิการ สอ.มก. และการเกื้อกูล
สมาชิก วันที่ 2 กันยายน 2549 ณ หองบรรยายชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ป ผูเขาสัมมนา
จำนวน 60 คน
8. โครงการพบปะสมาชิกและผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน และ
วิทยาเขตกำแพงแสน
8.1 คณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549
8.2 คณะสังคมศาสตร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549
8.3 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2549
8.4 คณะสัตวแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549
8.5 สำนักบริการคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549
8.6 สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กพส. และคณะเกษตร กพส. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549
9. โครงการอบรม “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย” รุนที่ 2 วันที่ 14 – 15 ตุลาคม
2549 ณ หองบรรยายชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ป มีผูผานการอบรม จำนวน 35 คน
10. จั ด งานเลี้ ย งเพื่ อ เป น เกี ย รติ แ ก ส มาชิ ก ผู เ กษี ย ณอายุ ร าชการ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2549
ฟงปาฐกถาธรรม โดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) วัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี
ณ หองนนทรี 1 ชั้น 4 เคยูโฮม อาคาร สอ.มก. 36 ป
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11. โครงการสัมมนาสมาชิกแรกเขา เรื่อง “บทบาทของสมาชิกกับสหกรณออมทรัพยในอุดมคติ”
วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2549 ณ แกงกระจาน คันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี ผูเขารับการ
สัมมนา จำนวน 46 คน
12. โครงการพบปะสมาชิกหนวยงานตางจังหวัด
12.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร, สถานีวิทยุ มก.
ขอนแกน วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2549
12.2 สถานีวิจัยดอยปุย และสถานีวิทยุ มก. เชียงใหม วันที่ 7-10 กันยายน 2549
12.3 สถานีวิจัยปากชอง, สถานีวิจัยทับกวาง, ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 กันยายน 2549
12.4 โรงพยาบาลสัตวหนองโพ ราชบุร,ี สถานีวจิ ยั ประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ,
สถานีฝก นิสิตชายฝงระนอง วันที่ 21-24 กันยายน 2549
12.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และสถานีวิจัยประมงศรีราชา วันที่
13 ตุลาคม 2549
12.6 วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 26 ตุลาคม 2549
13. โครงการพัฒนาอาชีพแกสมาชิก สนับสนุนใหสมาชิกที่ประสงคจะไดรับความรูและเพิ่มรายได
ให กั บ ครอบครั ว โดยสมาชิ ก ผู ส นใจวิ ช าชี พ ต า งๆ เข า รั บ การอบรมที่ ส ำนั ก ส ง เสริ ม และ
ฝกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชวงเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม จำนวน 21 ราย
14. เลีย้ งขอบคุณหนวยงานทีใ่ หความอนุเคราะหงานของสหกรณ ไดแก กองคลัง กองการเจาหนาที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร และกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ณ หองบรรยาย ชั้น 2 อาคาร
สอ.มก. 36 ป วันที่ 12 มกราคม 2550
15. มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกทีค่ สู มรสถึงแกกรรม จำนวน 38 ราย เปนเงิน 300,000.- บาท
16. มอบทุนการศึกษาสำหรับสมาชิก จำนวน 45 ราย เปนเงิน 253,560.- บาท
17. ชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 113 ราย เปนเงิน 584,000.- บาท
17.1 ประสบอัคคีภัย
จำนวน 3 ราย เปนเงิน 110,000.- บาท
17.2 ประสบวาตภัย
จำนวน 1 ราย เปนเงิน
7,000.- บาท
17.3 ประสบอุทกภัย
จำนวน 110 ราย เปนเงิน 467,000.- บาท
18. จัดทำปฏิทินปใหม จำนวน 6,200 ฉบับ
19. จัดทำหนังสือที่ระลึกผูเกษียณอายุราชการ จำนวน 500 เลม แกสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ
และหนวยงานตางๆ ภายใน และภายนอก มก.
20. จัดทำหนังสือรายงานกิจการประจำป 2549 จำนวน 3,500 เลม และรายงานผูตรวจสอบ
กิจการ จำนวน 1,500 เลม
21. จัดทำการดวันเกิดสวัสดิการของสมาชิก จำนวน 6,000 ใบ
22. เงินเสริมสรางคุณภาพชีวิต ยอนหลัง จำนวน 579 ราย เปนเงิน 1,686,000.-บาท
23. ปรับปรุงแกไขระเบียบ สวัสดิการตางๆ ใหสมาชิกไดรับมากขึ้น ครอบคลุมทุกดาน ตั้งแต
เกิด แก เจ็บ ตาย เงินเสริมสรางคุณภาพชีวิตเมื่อเกษียณอายุ และเงินเพื่อการครองชีพของ
สมาชิกหลังเกษียณ
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อายุสมาชิก
x 1,500 บาท

เงินสงเสริม
คุณภาพชีวิต

- อายุสมาชิก
x 100 บาท

เงินเพื่อ
การครองชีพ

ครึ่งหลัง

- อายุสมาชิก
x 1,500 บาท

- อายุสมาชิก
x 500
ไมเกิน
15,000 บาท

สอ.มก.
รวม
ทำบุญ

- อายุสมาชิก
x 3,000 บาท

สมาชิก

ภัยธรรมชาติ

- อายุสมาชิก
x 1,500 บาท
หาร 2

คูสมรส

- อายุสมาชิก
x 1,500 บาท
หั ก ด ว ยผลรวมของเงิ น
ครองชีพที่รับไปแลว

- อายุสมาชิก
x 1,500 บาท
หาร 4

บิดา มารดา บุตร

ครอบครัวสมาชิก

รับเงินครองชีพแลว

ถึงแกกรรม

โอน ยาย ลาออก

เจํบปวย

โสด

คลอดบุตร

แตงงาน

บุคคลากรประจำ

- สมาชิกแรกเขา
โอนให 200 บาท
เมือ่ ผานรอบบัญชี
- เพิม่ ปละ 20 บาท
ทุกป

วันเกิด

หมายเหตุ : 1. อายุสมาชิกสูงสุดไมเกิน 30 ป
2. หยุดสงหุนรายเดือนหยุดนับอายุสมาชิก
3. ผูที่เปนสมาชิกหลังระเบียบนี้ใหหักอายุสมาชิกออก 5 ป

- เกษียณ หรือมีอายุสมาชิกไมนอยกวา 25 ป
- อายุสมาชิก x 100 ไมเกิน 3,000 บาท
- มูลคาหุน x 3,000 หาร 300,000
สูงสุดไมเกิน 3,000 บาท

เงินขวัญถุง

เกษียณ โอน
ยาย ลาออก

ครึ่งแรก

อายุสมาชิก X 3,000 บาท

สวัสดิการใหแกสมาชิก
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10.4 คณะกรรมการบริหารการเงิน
ในปที่ผานมา คณะกรรมการบริหารการเงินไดดำเนินการ ดังนี้
1. การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูแกสมาชิก และสหกรณออมทรัพย ดังนี้
ประเภทเงิน

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ณ วันที่ 8 มี.ค.49 ณ วันที่ 5 เม.ย. 49 ณ วันที่ 1 พ.ค.49 ณ วันที่ 1 ส.ค. 49
ณ 1 ม.ค. 49

เงินฝากออมทรัพย

2.25

2.50

2.75

-

-

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

3.00

3.30

3.65

3.80

4.00

เงินฝากประจำ 3 – 6 เดือน

3.00

4.00

4.50

-

4.75

เงินฝากประจำ 6 – 12 เดือน

3.25

4.00

4.75

-

5.00

เงินฝากประจำ 12 เดือน
ประเภทประจำ 12 เดือน
รับดอกเบี้ยรายเดือน
ฝากถอนแตละครั้ง
ไมต่ำกวา 500,000.-บาท
ประเภทประจำ 12 เดือน
รับดอกเบี้ยรายเดือน
ฝากถอนแตละครั้ง
ไมต่ำกวา 5,000,000.-บาท

3.50
-

4.25, 4.50, 4.75
-

5.00
-

-

5.25
5.25

-

-

-

-

5.50

เงินฝากประจำ 18 เดือน

3.75

4.50

-

-

-

เงินฝากประจำ 24 เดือน
เงินฝากประจำ 24 เดือน
ฝากเทากันทุกเดือน
ไมเสียภาษี
เงินใหสมาชิกกูยืม

4.00

4.75

-

-

5.50

6.00
(1 เม.ย.49)

-

6.25
(1 มิย.49)

เริ่ม 26 ต.ค.49
ปที่ 1 5.00
ปที่ 2 5.50
-

6.00
(5 เม.ย. 49)

6.50
(30 มิ.ย. 49)

เงินใหสหกรณอื่นกูยืม

5.00
(1 ม.ค. 49)
5.25
(31 ม.ค. 9)
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2. เงินฝากประจำประเภท 2 ป ไมเสียภาษี
สหกรณฯ ไดสงเสริมการออมระยะยาว โดยนำเสนอเงินฝากประจำประเภท 2 ป ฝากเทาๆ กัน
ทุกเดือนไมตองเสียภาษี วงเงินไมเกิน 600,000.-บาทตอราย ทั้งนี้ผูฝากตองไมมีบัญชีฝากในลักษณะเดียวกัน
กับสถาบันการเงินอื่น สำหรับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการฝากเปนไปตามประกาศของสหกรณ
3. การจำหนายตั๋วสัญญาใชเงิน
เพื่อเปนการสงเสริมการออมของสมาชิกและรักษาฐานเงินของสหกรณฯ สหกรณฯ ไดออก
ตั๋วสัญญาใชเงิน ตามระยะเวลาและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม จำหนายใหแกสมาชิกดังตารางตอไปนี้
ประเภทเงิน

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 5 เม.ย. 49 - (31 พ.ค. 49) ณ (26 เม.ย.-30 มิ.ย. 49) ณ (26 ต.ค. 49 ถึงปจจุบัน)

ตั๋วสัญญาใชเงิน 8 เดือน

5.125

-

-

ตั้วสัญญาใชเงิน 12 เดือน

5.375

-

-

ตั๋วสัญญาใชเงิน 6 เดือน

-

5.00

-

ตั๋วสัญญาใชเงิน 15 เดือน

-

5.55

-

ตั๋วสัญญาใชเงิน 3 เดือน

-

-

5.000

ตั๋วสัญญาใชเงิน 6 เดือน

-

-

5.125

ตั๋วสัญญาใชเงิน 9 เดือน

-

-

5.250

4. การสนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัย
สหกรณฯ ไดใหการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการจัดหาอาคารตางๆ
ใหมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฐานะเปนสมาชิกสมทบของ สอ.มก. มีสิทธิและหนาที่ตามระเบียบวาดวยสมาชิกสมทบและ
การใหบริการ พ.ศ. 2547 กรณีที่กูเงินใหอยูในความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ และเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการสนับสนุนทางการเงินแกมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก. ครั้งที่ 31/2547 วันที่
12 มกราคม 2548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มหาวิทยาลัยไดกูเงินจำนวน 8 โครงการ วงเงิน 765.61 ลานบาท
เปนเงินตน 380.62 ลานบาท
5. การลงทุน
สหกรณฯ ไดลงทุนตาม พรบ.สหกรณ มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ โดยคำนึงถึงสัดสวน ระยะเวลา และผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได
6. การใหสหกรณออมทรัพยอื่นกูยืม
สหกรณใหบริการเงินใหกูแกสหกรณออมทรัพยอื่น ตามหลักการความรวมมือระหวางสหกรณ
ไดแก เงินกูระยะสั้น เงินกูระยะยาว รายละไมเกิน 300 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน ชำระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน ระยะเวลาคืนทุน 50 งวดเดือน คณะกรรมการดำเนินการทั้งชุดค้ำประกัน
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7. การบริหารสภาพคลอง
สหกรณฯ ไดดำรงสภาพคลองรอยละ 10 ของเงินฝาก ดังนี้
ประเภทสภาพคลอง
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มก.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มก.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางเขน

20
20
5

รวม
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เงินฝากระหวางสหกรณ
สอ.กฟผ.
สอ.พอส.
รวม

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

วงเงินกูยืมระยะสั้น
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
รวม

4.

วงเงิน(ลานบาท)

เงินกู ชสอ.

พันธบัตรรัฐบาล 20 ลานบาท
พันธบัตรรัฐบาล 22 ลานบาท
พันธบัตรรัฐบาล 5.5 ลานบาท

50
50
100
250
902
100
290

หุนกู ปตท.
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล

1,542
90

รวมทั้งหมด

หลักประกัน

เงินฝากประจำ 24 เดือน
จำนวนเงิน 100 ลานบาท

1,777

8. กองทุนสวนบุคคล
สหกรณฯ ไดวาจางสถาบันการเงินเปนผูจัดการบริหารกองทุนสวนบุคคล จำนวน 3 กองทุน
เพื่อกระจายความเสี่ยงในการบริหารเงิน เปนเครือขายในการลงทุนและใหความรูดานวิชาการ
ฐานะของกองทุนและผลการดำเนินการ ประจำป 2549 โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3
10.5 คณะกรรมการพัฒนาและแผน
ในรอบป 2549 ที่ผานมา คณะกรรมการพัฒนาและแผนงานไดดำเนินการประชุม การกำกับและ
ติดตาม ตลอดจนดำเนินการพัฒนาระบบงาน เพื่อพัฒนาระบบและรองรับระบบการใหบริการของสหกรณ
ซึ่งสามารถสรุป ไดดังตอไปนี้
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1. ระบบการประชุมทางไกล (Tele-conference)
จั ด ทำระบบการประชุ ม ทางไกลโดยได ด ำเนิ น การติ ด ตั้ ง และใช ง านการประชุ ม ระหว า ง
วิทยาเขตบางเขนกับวิทยาเขตกำแพงแสนแลว พรอมทั้งติดฟลมกรองแสงที่หองประชุม 1 อาคาร สอ.มก. 36 ป
เพื่อลดระดับความจาของแสงสวางในหองประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการ คือ
1.1 การติดตัง้ สายใยแกวนำแสงและอุปกรณ สำหรับสำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จำกัด สาขากำแพงแสน
1.2 กัน้ หองทีส่ ำนักงานสหกรณฯ สาขาวิทยาเขตกำแพงแสน ขนาดหอง 2.50 เมตร x 3.00
เมตร สำหรับใชประชุมในระบบการประชุมทางไกลกับสหกรณออมทรัพยสำนักงานใหญ
บางเขน
1.3 ติดตัง้ และทดสอบระบบการประชุมทางไกลยีห่ อ Sony จากบริษทั เอส ที คอมมินเิ คชัน่ จำกัด
2. ระบบโทรทัศนวงจรปด
จัดซื้อเพิ่มเติมระบบโทรทัศนวงจรปดจากบริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส จำกัด ในวงเงิน
135,349.65 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) จากการตอรองกับบริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส จำกัด แลว
ทางบริษัทฯ ไดลดลงจากราคาเดิม 135,349.65 บาท เปนราคาใหม 120,585.- บาท (ราคารวมภาษี
มูลคาเพิ่ม 7%) จึงมอบหมายใหฝายจัดการดำเนินการตอไปเพื่อจัดซื้อใหทันงบประมาณป 2549
3. ระบบเครื่องสำรองไฟฟา
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟาจากบริษัท MGE UPS จำกัด ขนาดกำลังรวมไมนอยกวา 11 KVA
ซึ่งสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 120 นาที เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และอุปกรณเครือขาย
ซึ่งใชกับระบบงานที่ใหบริการแกสมาชิก การเก็บรักษาขอมูลของสมาชิก รวมถึงการสืบคนขอมูลที่จำเปน
ตอการบริการ รวมถึงกลองโทรทัศนวงจรปด ที่ใชในระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน และยาย
เครื่องสำรองไฟฟาออกจากหองระบบงานคอมพิวเตอร ประกอบดวย
3.1 การจายกำลังไฟฟาสำรองใหกบั อุปกรณ ตอไปนี้
- เครือ่ งคอมพิวเตอร อุปกรณตอ พวง และอุปกรณเครือขาย ซึง่ ใชกบั ระบบงานทีใ่ หบริการ
แกสมาชิก การเก็บรักษาขอมูลของสมาชิก รวมถึงการสืบคนขอมูลที่จำเปนตอการ
บริการ
- กลองโทรทัศนวงจรปด ทีใ่ ชในระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน และยายเครือ่ ง
สำรองไฟฟาออกจากหองระบบงานคอมพิวเตอร
3.2 ทำการติดตัง้ ปลัก๊ ไฟฟา สำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอรระบบบริการ เซิรฟ เวอร กลองวงจรปด
และระบบควบคุมประตู แยกจากระบบไฟฟาใชงานทัว่ ไปในสำนักงาน
เครื่องสำรองไฟฟาที่มีขนาดความตองการใชงานประมาณการจากการใชกำลังงานโหลดใน
สวนบริการสมาชิก อุปกรณเครือขาย และระบบโทรทัศนวงจรปด มีขนาดกำลังรวมไมนอยกวา 11 KVA
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4. ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document) พรอมเครือ่ งสแกนเนอร ความเร็วสูง
ที่ประชุมมีมติมอบนายเกียรติณรงค ถนอมทรัพย ดำเนินการติดตั้ง Software Windows
2003 Server และดำเนินการจัดทำระบบการจัดเก็บเอกสาร ฝายสารสนเทศไดดำเนินการสแกน (Scan) การดลายเซ็น
ของสมาชิกแลว และจะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง เพื่อใหฝายสินเชื่อ และฝายเงินฝาก ตรวจสอบลาย
เซ็นสมาชิก
5. การพิมพรูปภาพประกอบการตรวจสอบประเมินราคาหลักทรัพย
ใชกรณีที่กรรมการไปตรวจสอบหลักทรัพย และพิมพรูปภาพไดดวยตนเอง ไดดำเนินการจัด
ซื้อเครื่องพิมพภาพ จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่วิทยาเขตบางเขน 1 เครื่อง และสาขาสหกรณวิทยาเขต
กำแพงแสน 1 เครื่อง
6. เรื่องจัดซื้อคอมพิวเตอรเพิ่มที่วทิ ยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน
ไดดำเนินการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร (PC) จำนวน 13 เครื่อง ราคา 408,070.- บาท
คอมพิวเตอรโนตบุค 1 ตัว ราคา 36,799.-บาท รวม 14 เครื่อง เปนเงินทั้งสิ้น 444,869.-บาท (สี่แสนสี่หมื่น
สี่พันแปดรอยหกสิบเกาบาทถวน) ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เรียบรอยแลว เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร
แบบไรสาย โดยไดดำเนินการ ดังนี้
6.1 สำหรับกรรมการ
3 เครือ่ ง
6.2 ผูช ว ยผูจ ดั การ
1 เครือ่ ง
6.3 หองประชุม 1, 2, 3
3 เครือ่ ง
6.4 ฝายธุรการ- ฝายสินเชือ่
3 เครือ่ ง
6.5 ฝายการเงิน – ฝายบัญชี
2 เครือ่ ง
6.6 หองคอมพิวเตอร (NOTE BOOK)
1 เครือ่ ง
6.7 วิทยาเขตกำแพงแสน
1 เครือ่ ง
7. จัดอบรมคอมพิวเตอรแบบ In-house Training สำหรับเจาหนาทื่สหกรณ กรรมการ และ
ผูตรวจสอบกิจการ
จัดอบรมคอมพิวเตอรโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด และการประยุกตใชงาน โปรแกรมไมโครซอฟต
เอ็กซเซลและการประยุกตใชงาน
7.1 โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด ผูเ ขาอบรม จำนวน 33 คน ใชเวลาฝก อบรม 12 ชัว่ โมง
7.2 โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กซเซล ผูเ ขาอบรม จำนวน 30 คน ใชเวลาฝกอบรม 12 ชัว่ โมง
8. จัดซื้อเครื่องพิมพสมุดเงินฝาก
จัดซื้อจำนวน 4 เครื่อง เพื่อทดแทนของเกาที่ชำรุด เนื่องจากเครื่องพิมพสมุดเดิมที่ฝาย
การเงินใชงานอยูนั้นชำรุด และอายุการใชงานประมาณ 10 ป ซึ่งมีปญหาเวลาพิมพ คือ ทำใหสมุดคูฝากของ
สมาชิกชำรุดและขาด บางครั้งตองใชเวลาพิมพใหม ทำใหเสียเวลา จึงจำเปนตองจัดซื้อเครื่องใหม จำนวน 4
เครื่อง (วิทยาเขตบางเขน 3 เครื่อง และวิทยาเขตกำแพงแสน 1 เครื่อง) ซึ่งที่ประชุมมีมติใหจัดซื้อจากบริษัท
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คอมเทคดาตา จำกัด จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงินไมเกิน 112,350.- บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เพื่อให
บริษัทพัฒนา Software ที่จะเชื่อมตอกับระบบ เมื่อมีการพัฒนา Software เสร็จแลว และใหจัดซื้ออีก 3 เครื่อง
จากบริษัท อินคิวเบเตอร เน็ตเวิรก แอนด โซลูชั่น จำกัด เนื่องจากราคาถูกกวา และเพื่อใหการดำเนินการ
เปนไปตามระเบียบพัสดุ ทีป่ ระชุมมีมติใหดำเนินการจัดซือ้ ในจำนวน 4 เครือ่ ง และตัดจายใหทนั งบประมาณป 2549
9. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร(Scanner)
จัดซื้อจำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,590.-บาท รวมเปนเงิน 5,180.- บาท เพื่อใช
สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เนื่องจากเครื่องสแกนเนอรเครื่องเดิมเสีย
และไมสามารถซอมได
10. การจัดซื้อสมุดคูฝากแบบติดแถบแมเหล็ก
ทีป่ ระชุมมีมติใหจดั ซือ้ จากบริษทั จันวาณิชย ซีเคียวริตพี้ ริน้ ทตงิ้ จำกัด ในวงเงิน 156,220.- บาท
(ราคารวมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม 7%) และมอบ ดร.ปรี ช า สิ ท ธิ ก รณ ไ กร ออกแบบปกสมุ ด นำเข า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
11. ระบบจุดบริการตนเองของสหกรณ ตามโครงการ “สหกรณ 24 ชั่วโมง”
11.1 เครื่องสอบถามขอมูลผานหนาจอสัมผัส(Kiosk) และเครื่องพิมพสมุดดวยตนเอง (Auto
Update Passbook) ทีป่ ระชุมมีมติใหจดั ซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ ทัง้ 2 รายการ จากบริษทั คอมเทคดาตา
จำกัด เนือ่ งจากเปนบริษทั ทีพ่ ฒ
ั นา Software ใหกบั สหกรณ โดยใหจดั ซือ้ เครือ่ ง Kiosk ใน
วงเงิน 310,300.- บาท (ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่ ) และเครือ่ งพิมพสมุดดวยตนเอง ในวงเงิน
535,000.- บาท (ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่ )
11.2 การจัดทำตูส ำหรับสหกรณ 24 ชัว่ โมง บริษทั ราชดำริดเี วลล็อปเมนท ไดเสนอราคามาแลว
2 แบบ คือ แบบที่ 1 ราคา 380,112.15 บาท (ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่ 7%) และแบบที่ 2
ราคา 341,597.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) ซึ่งที่ประชุมไดอภิปรายกัน
อยางกวางขวางในเรื่องรูปแบบของตู และการติดตั้งเครื่องพิมพสมุดดวยตนเอง (Auto
Update Passbook) ในตูซ งึ่ จะตัง้ อยูบ ริเวณหนาบันไดทางขึน้ สหกรณ ทีป่ ระชุมเห็นชอบเลือก
แบบที่ 2 วงเงิน 341,597.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ครัง้ ที่ 15/2549 วันที่ 30 สิงหาคม 2549 มีมติอนุมตั ใิ นหลักการในการทำ
ตูส ำหรับสหกรณ 24 ชัว่ โมง จากบริษทั ราชดำริดเี วลล็อปเมนท ในวงเงิน 341,597.50 บาท
(ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่ 7%) และมีมติแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจรับ เนือ่ งจากเวลาฝนตก
จะทำใหมีน้ำทวมขังและฝนสาดเขาได อาจทำใหเครื่องเกิดความเสียหายจึงเห็นสมควร
ใหมกี ารปรับแบบใหมปี ระตูกระจกเพิม่ เติม ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาการจัดซือ้ ไดเชิญ
บริษัท ราชดำริดีเวลล็อปเมนท มาชี้แจงรูปแบบของตู ซึ่งจะตั้งอยูบริเวณหนาบันได
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ทางขึน้ สหกรณ เนือ่ งจากเวลาฝนตกจะทำใหมนี ำ้ ทวมขังและฝนสาดเขาได อาจทำใหเครือ่ ง
เกิดความเสียหาย พรอมทัง้ ใหบริษทั นำเสนอทำรายละเอียดเสนอมาใหม ซึง่ บริษทั ฯ ไดเสนอ
ใหมกี ารทำประตูบานเลือ่ นเพือ่ กันฝนสาดเขาไปในตัวเครือ่ ง โดยยืนราคาเทาเดิมในวงเงิน
341,597.50 บาท (ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่ 7%) คณะกรรมการพิจารณาการจัดซือ้ ไดเชิญ
บริษทั ราชดำริดเี วลล็อปเมนท มาทำสัญญาการกอสรางตูส หกรณ 24 ชัว่ โมง เมือ่ วันที่ 3
พฤศจิกายน 2549 แตเนือ่ งจากทางบริษทั ทำรายละเอียดรูปแบบการกอสรางตูไ มชดั เจน
จึงไมสามารถทำสัญญากอสรางได และไดใหบริษทั ฯ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดทีช่ ดั เจน
มานำเสนออีกครัง้ มีมติใหนายวิเชียร สลากรธนวัฒน ประสานงานกับบริษทั ฯ ในเรือ่ ง
รายละเอียดรูปแบบการกอสรางตู และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดซือ้ พิจารณา
รูปแบบอีกครัง้ และนัดทำสัญญาจางกอสรางตอไป โดยใหดำเนินการใหเสร็จสิน้ และตัดจาย
ใหทนั งบประมาณป 2549
12. การพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร
การพัฒนาโปรแกรม ของบริษัท คอมเทคดาตา จำกัด กำลังดำเนินการพัฒนาโปรแกรม
ระบบบัญชี เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณเปลี่ยนแปลงรูปทางบัญชี และไดดำเนินการจัดทำโปรแกรมเงิน
ฝากประจำ 24 เดือนไมเสียภาษีเสร็จเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามบริษัทฯประสบปญหาภายใน ขณะนี้จำนวน
โปรแกรมเมอรของบริษัทฯ มีจำนวนนอยลง ทำใหไมสามารถใหบริการลูกคาไดทันทวงที ซึ่งมีผลกระทบตอ
การบริการใหกับสหกรณ ที่ประสบปญหาภายใน ขณะนี้จำนวนโปรแกรมเมอรของบริษัทฯ มีจำนวนนอยลง
ทำใหไมสามารถใหบริการลูกคาไดทัน
10.6 คณะกรรมการกิจการพิเศษ
ผลการดำเนินงานคณะกรรมการกิจการพิเศษ ประจำป 2549
1. โครงการจัดทำหอประวัติ
ไดปรับปรุงหองประชุมเล็กชั้น 2 ของอาคาร สอ.มก. 36 ป เพื่อจัดเปนหองหอประวัติ โดย
จัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อจัดแสดงรูปภาพและขอมูลตลอดจนประวัติความเปนมาของการกำเนิดสหกรณ
ออมทรัพยฯ และรวบรวมเอกสารตางๆ ที่สำคัญ ตั้งแตเริ่มกอตั้งสหกรณฯ เพื่อเปนการรำลึกถึงอดีต และไดทำ
พิธีเปดในวันเสารที่ 6 มกราคม 2550
2. การจัดทำหนังสือผลงาน สอ.มก.ในระยะ 4 ป ที่ รศ.ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ เปนประธานกรรมการ
ในระยะเวลา 4 ป ตั้งแตมิถุนายน 2544 ถึง มิถุนายน 2549 สหกรณฯ ไดจัดทำวิสัยทัศน
ภารกิจ แผนและโครงการตางๆ พรอมทั้งมีกลยุทธในการดำเนินการและบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยฯ
ไวอยางมีรูปแบบชัดเจน พรอมทั้งมีผลงานตางๆ ปรากฏ จึงควรแกการรวบรวมจัดพิมพไวเปนแบบอยาง
จำนวน 2,000 เลม
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3. โครงการเรงรัดหนี้สิน
หลักทรัพยที่ขายไดในป 2549
รายละเอียดหลักทรัพย

ผูซื้อ

ราคา (บาท)

3.1 นางนภาศรี ไวศยะนันท
- โฉนดเลขที่ 67903 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เนื้อที่ 158 ตรว.
- หองชุด 105/51, 105/52 ต.คลองกุม อ.บางกะป กทม.
(รวม 2 หอง)

สหกรณฯ

ทั้งแปลง
320,000.-

บุคคลอื่น

หองละ 175,000.(รวม 350,000.-)

3.2 นายนฤดม บุญหลง
- โฉนดเลขที่ 61786 ต.คลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
เนื้อที่ 1 ไร

สหกรณฯ

ทั้งแปลง
300,000.-

3.3 นางทัศนีย พจนไพบูลย
- โฉนดเลขที่ 48762 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม เนื้อที่ 65 ตรว.

สหกรณฯ

ทั้งแปลง
40,000.-

3.4 น.ส.บุญชวย เดชสุวรรณ
- โฉนดเลขที่ 9308 ต.นครปาหมาก อ.บางกระทุม
จ.พิษณุโลก เนื้อที่ 326 ตรว.
- โฉนดเลขที่ 9309 ต.นครปาหมาก อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ 273 ตรว.

สหกรณฯ

ทั้งแปลง
30,000.-

สหกรณฯ

ทั้งแปลง
15,000.-

3.5 นางรุงทอง ศรีมะปราง
- โฉนดเลขที่ 51381 ต.ทุงกระพังโหม อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม เนื้อที่ 164 ตรว.

บุคคลอื่น

ทั้งแปลง
440,000.-

3.6 นายสมมารถ ทองชั่ง
- โฉนดเลขที่ 22763 ต.นายาว (ขุนโคลน) อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี เนื้อที่ 110 ตรว.

สหกรณฯ

ทั้งแปลง
170,000.-

3.7 นางสำรวย สัมฤทธิ์ และ นางพเยาว มารมย
- โฉนดเลขที่ 25835 ต.คลองถนน อ.บางเขน กทม.
เนื้อที่ 150 ตรว.

บุคคลอื่น

ทั้งแปลง
380,000.-

4. การตอสัญญาการใชประโยชนอาคาร สอ.มก. 36 ป
เนื่องจากผูเชาเดิมมีปญหาทางการเงินและการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการดำเนินการ ไดพิจารณาใหนายภูวสมิง ดวงเกิด ผูบริหาร HRD VISION CO., LTD. เขามา
ดำเนินการแทน ในนามบริษัทใหม ระยะเวลา 6 ป โดยทำสัญญาทุก 3 ป ภายใตเงื่อนไขและขอตกลงที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบ
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5. โครงการจัดสรรที่อยูอาศัยสำหรับสมาชิกที่มีรายไดนอย
5.1 คณะกรรมการไดทำการศึกษาหาสถานที่หรือแหลงที่ดินที่เหมะสมหลายแหง ทั้งที่มี
ผูป ระกอบการอยูแ ลว และ/หรือจะซือ้ ทีด่ นิ มาดำเนินการเองโดยสหกรณฯ แตโดยสรุปแลว
มีสมาชิกทีส่ นใจจริงและมีกำลังซือ้ (ผอนเงินกูส หกรณฯ) มีจำนวนนอยมาก
5.2 คณะกรรมการเห็นวามีการจัดสรรที่ดินเปนจำนวนมากในราคาที่เปนธรรมและอาจจะ
ถูกกวาที่สหกรณฯ จัดทำเองใหไดเลือกซื้ออยูแลว ซึ่งสหกรณฯ ก็พรอมที่จะใหเงินกู
แกสมาชิกเพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย จึงไมนา จะตองทำโครงการนีเ้ อง
5.3 ทางทีด่ เี ห็นควรเจรจาขอใชทดี่ นิ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ สรางอาคารชุดพักอาศัย
ใหสมาชิกเชาในราคาถูก ซึ่งจะสรางประโยชนไดมากกวาหลายประการ
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ไดจัดใหมีการสัมมนาเพื่อใหสมาชิกที่มีปญหาทางดานการเงินไดมาพูดคุยและเสนอปญหา
เพื่อหาทางแกไขรวมกัน ซึ่งสมาชิกตองการใหสหกรณฯชวยเหลือ 1) หาสถานที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อคาขายเปนรายไดเสริม 2) ขอใหมีเงินทุนใหกูยืมโดยปลอดดอกเบี้ยเปนกรณีพิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริม
3) จัดอบรมวิชาชีพเพิ่มเติม เปนตน ซึ่งคณะกรรมการกิจการพิเศษเห็นวาเปนโครงการที่จะตองพัฒนาตอเนื่อง
จึงจะไดมีการสานตอโครงการในป 2550 ตอไป
7. การจัดจำหนายทรัพยสินที่ดินซึ่งสหกรณฯยึดหรือซื้อมาจากกรมบังคดี
ตามที่สหกรณฯ ไดเรงรัดติดตามหนี้สินและไดยึดทรัพยสินที่ดินจากลูกหนี้จำนวนหลายราย
จึ ง มี ค วามจำเป น จะต อ งบริ ห ารจั ด การอย า งเป น ระบบ เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน กั บ สหกรณ ฯ มากที่ สุ ด
คณะกรรมการกิจการพิเศษ ซึ่งไดรับมอบหมายใหดำเนินการในเรื่องนี้ และจะไดจัดทำโครงการใหเปนรูปธรรม
มากขึ้นในป 2550
สำหรับในป 2549 ก็ไดดำเนินการประเมินราคาขายที่เหมาะสมและไดประชาสัมพันธให
สมาชิกทราบ รวมทั้งไดติดตอหาผูที่สนใจซื้อเทาที่จะเปนได
8. โครงการศูนยฝกอบรม สอ.มก. อ.แกลง จ.ระยอง
จากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2548 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการศูนยฝกอบรม สอ.มก. อ.แกลง จ.ระยอง ถึงจุดคุมทุนวาควรจะมีการพัฒนาตอหรือไม คณะ
กรรมการกิจการพิเศษจึงไดเชิญสมาชิกที่แสดงความคิดเห็นในครั้งนั้นไปดูสถานที่ และจากผลการไปสำรวจ
สถานที่ ใ นครั้ ง นั้ น สมาชิ ก มี ค วามคิ ด เห็ น ว า ควรจะมี ก ารพั ฒ นาต อ เนื่ อ งให ท รั พ ย สิ น ที่ มี อ ยู มี ศั ก ยภาพใน
การรองรับสมาชิกสหกรณฯ ที่มาพักผอนและสัมมนากลุมยอย คณะกรรมการกิจการพิเศษจึงเห็นควรใหมีการ
พัฒนาโครงการตอไป ซึ่งจะทำใหใชประโยชนไดมากขึ้นดวย
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11. กิจกรรมระหวางป
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ไดเพิ่มพูนความรู และประสบการณใหกับ
กรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ โดยสงเขารวมประชุมสัมมนาและเขารับการอบรมกับ
หนวยงานตางๆ ดังนี้
รายชื่อผูเขารวม
อบรม-ประชุมสัมมนา
15 ก.พ.-15 พ.ค. 2549 นางพรพรรณ ผลวงษ
วัน เดือน ป

หัวขอเรื่อง

สถานที่

บริหารจัดการสหกรณออมทรัพย กรุงเทพฯ
รูปแบบ e-Learning
18-19 ก.พ. 2549
น.ส.สดใส ศรีเจริญสุข
ดำเนินรายการใหดีเปนพิธีกร
จ.ชลบุรี
ใหเกง
จ.สงขลา
3 – 5 มี.ค. 2549
นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา การตรวจสอบที่มีคุณภาพ
รศ.ร.อ.ปราโมทย ลำใย
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
4 มี.ค. 2549
นายบุญชวย เอี่ยมประพัฒน
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
กรุงเทพฯ
พัฒนาสตรี
13-14 มี.ค. 2549
นายพรเทพ ศรีประจันต
ศิลปะการพัฒนาหัวหนางาน
กรุงเทพฯ
19-22 มี.ค. 2549
นายพงศพันธ เหลืองวิไล
การบริหารองคกรสูค วามเปนเลิศ ประเทศสาธารณรัฐ
นายนพดล ระโยธี
สังคมนิยมเวียดนาม
24 มี.ค. 2549
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กรุงเทพฯ
กับนโยบายสหกรณในอนาคต
25 มี.ค. 2549
น.ส.เสาวภา ศิริภาณุพงศ
แนวทางการแกปญหาการบังคับ กรุงเทพฯ
คดีในสหกรณออมทรัพยฯ
7 – 9 เม.ย. 2549
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ ภาครั ฐ จ.ขอนแกน
ผลกระทบตอสหกรณ
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
เม.ย. 2549
นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา การจัดการขอมูลทางบัญชีเพื่อ กรุงเทพฯ
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
การบริหารสหกรณ
15 – 17 พ.ค. 2549 นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา การจัดทำงบกระแสเงินสด
กรุงเทพฯ
นางอารีย วอนเปา
ทางเลือกการลงทุนสำหรับ
กรุงเทพฯ
26 พ.ค. 2549
ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา
สหกรณออมทรัพย
นายชาญชัย ไลเลิศ
นายสุพจน ยุตติยงค
นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
14-15 ก.ค. 2549
ดร.วิวัฒน แดงสุภา
ผูตรวจสอบกิจการ
จ.สงขลา
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วัน เดือน ป
18 – 20 ส.ค. 2549

25 – 27 ส.ค. 2549
25 – 27 ส.ค. 2549

15-17 ก.ย. 2549

3 ก.ย. 2549

21 – 23 ก.ย. 2549

รายชื่อผูเขารวม
อบรม-ประชุมสัมมนา
นายชาญชัย ไลเลิศ
นายทรงพล ภาณุภาส
ผศ.กุลกานต วงษสิงห
นายอรรถพงศ คำอาจ
นายสุพจน ยุตติยงค
น.ส.ชวาลา บุญจันทร
น.ส.สุภาพร วงษสกุล
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
นายวิเชียร สลากรธนวัฒน
นางณัฐสรัญ สลากรธนวัฒน
นางวนิดา อภิสุนทรางกูร
นายวิเชียร สลากรธนวัฒน
นางวนิดา อภิสุนทรางกูร
น.ส.ปยธิดา แยมเกษร
นายเกียรติณรงค ถนอมทรัพย
น.ส.สุภาพร วงษสกุล
ดร.วิวัฒน แดงสุภา
นายพงศพันธ เหลืองวิไล
นายนพดล ระโยธี
น.ส.เสาวภา ศิริภาณุพงษ
น.ส.อุราพร พิมพทอง
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร

22-24 ก.ย. 2549

นายวิเชียร สลากรธนวัฒน

29 ก.ย. 2549

นายวิเชียร สลากรธนวัฒน

5 – 12 ต.ค. 2549

นายบุญชวย เอี่ยมประพัฒน

14 ต.ค. – 2 ธ.ค. 2549 น.ส.สดใส ศรีเจริญสุข
นางอรพรรณ โสภณธนะสิริ
23-27 ต.ค. 2549
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม

หัวขอเรื่อง

สถานที่

คณะกรรมการดำเนิ น การและ จ.สงขลา
คณะกรรมการการศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ

เจ า หน า ที่ สิ น เชื่ อ และเจ า หน า ที่ จ.นนทบุรี
ธุรการ
จริ ย ธรรมกั บ การบริ ห ารงาน จ.นครนายก
สหกรณออมทรัพย

การใหบริการในยุคดอกเบี้ย
ขาขึ้น

จ.กาญจนบุรี

แนวทางป อ งกั น และการแก ไ ข กรุงเทพฯ
ป ญ หาหนี้ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได
(หนี้สูญ) ของสหกรณ

สิ่ ง ท า ทายของผู น ำสหกรณ ใ น
การบริหารจัดการสหกรณออม
ทรัพย
หลักสูตรวิชาชีพสำหรับผูจัดการ
สหกรณ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจาหนาที่
ของสหกรณ
โครงการแลกเปลี่ยนผูนำสหกรณ
ไทย-เกาหลี ประจำป 2549
การประชาสัมพันธธุรกิจแผนใหม

ประเทศศรีลังกา

ศึกษางานสหกรณประเทศ
สาธารณรัฐจีน

สาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน)

จ.เชียงใหม
กรุงเทพฯ
ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี
กรุงเทพฯ
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วัน เดือน ป
4 พ.ย. 2549

24 – 26 พ.ย. 2549

15 – 17 ธ.ค. 2549

รายชื่อผูเขารวม
อบรม-ประชุมสัมมนา
นายพงศพันธ เหลืองวิไล
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
นายพงศพันธ เหลืองวิไล
นายวิเชียร สลากรธนวัฒน
นางณัฐสรัญ สลากรธนวัฒน
ผศ.กุลกานต วงษสิงห
นายชาญชัย ไลเลิศ
นายบุญชวย เอี่ยมประพัฒน
นายอรรถพงศ คำอาจ
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
น.ส.สมศรี หลิมตระกูล

หัวขอเรื่อง

สถานที่

กรุงเทพฯ
เสวนา “พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวกับการทรงงาน
พัฒนาดานสหกรณ”
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจ ป 2550 จ.เชียงใหม
กับการบริหารงานสหกรณ
ออมทรัพย
จ.เชียงใหม
ยุทธศาสตรการบริหารงาน
สหกรณออมทรัพยกับ
เศรษฐกิจพอเพียง

สหกรณออมทรัพยอื่นเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด เปนสถาบันการเงินที่มีการดำเนินกิจการ
อย า งมั่ น คงมาเป น เวลา 47 ป ตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมา สหกรณ ฯ ยึ ด มั่ น นโยบายบริ ห ารกิ จ การด ว ย
ความรอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อใหเกิดความมั่นใจและประโยชนสูงสุดแกมวลสมาชิก
ป 2549 สหกรณออมทรัพยตางๆ และหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหความสนใจ เขาเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน ดานการบริหารงานสหกรณ การใหสวัสดิการแกสมาชิก การใหสินเชื่อ ตลอดจนการนำเทคโนโลยี
มาใชในการใหบริการแกสมาชิก ดังนี้
วันเดือนป

รายชื่อสหกรณที่เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

30 มกราคม 2549

สหกรณออมทรัพยรวมใจเปนหนึ่ง จำกัด
- การใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก จำนวน 15 คน

31 มกราคม 2549

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
- ดานการพัฒนาระบบโปรแกรมของสหกรณ จำนวน 10 คน

14 กุมภาพันธ 2549

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
- ความกาวหนาในการบริหารองคกร โดยใชระบบ ICT จำนวน 20 คน

22 กุมภาพันธ 2549

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด
- กระบวนการในการดำเนินงาน จำนวน 16 คน
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วันเดือนป

รายชื่อสหกรณที่เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

9 พฤษภาคม 2549

สหกรณออมทรัพยสภาวิจัยแหงชาติ จำกัด
- การบริหารจัดการดานสหกรณ จำนวน 8 คน

17 พฤษภาคม 2549

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด
- แลกเปลี่ยนขอมูลการทำงาน จำนวน 57 คน

22 พฤษภาคม 2549

สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม จำกัด จำนวน 10 คน

31 พฤษภาคม 2549

สหกรณออมทรัพยครูเลย จำกัด
- การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย จำนวน 6 คน

7 มิถุนายน 2549

สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนครเหนือ จำกัด
- สัญญาการกูยืมเงิน ขอบังคับ จำนวน 15 คน

16 มิถุนายน 2549

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จำกัด
- แผนการพัฒนากลยุทธ การลงทุน และสวัสดิการ จำนวน 11 คน

21 มิถุนายน 2549

สหกรณออมทรัพยการทาอากาศยานแหงประเทศไทย จำกัด
- ดานการบริหารจัดการ จำนวน 4 คน

7 กรกฏาคม 2549

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จำกัด
- Function การทำงาน ประสิทธิภาพของระบบงาน จำนวน 14 คน

23 สิงหาคม 2549

สหกรณออมทรัพยไทยซัมมิท โอโตพารท จำกัด
- การบริหารของฝายจัดการ ดานการประชาสัมพันธ จำนวน 18 คน

24 สิงหาคม 2549

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำกัด
- แลกเปลี่ยนขอมูลการบริหารงานสหกรณ จำนวน 15 คน

13 ตุลาคม 2549

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จำกัด
- การพัฒนาแนวทางการบริหาร และการจัดการสหกรณ จำนวน 12 คน

17 พฤศจิกายน 2549

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด
- การปลอยสินเชื่อใหแกสมาชิกสหกรณ จำนวน 10 คน

20 ธันวาคม 2549

สหกรณขาราชการสหกรณ จำกัด
- ศึกษาดูงานและฟงบรรยายการดำเนินงานของสหกรณ จำนวน 55 คน

53

รายงานกิจการประจำป ๒๕๔๙
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

รายงานความกาวหนาของโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุน
การลงทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2549
สื บ เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ในฐานะสมาชิ ก สมทบของ สอ.มก. มี สิ ท ธิ แ ละหน า ที่
ตามระเบียบวาดวยสมาชิกสมทบและการใหบริการ พ.ศ. 2547 โดยมีสิทธิฝากเงินตามระเบียบสหกรณ กรณี
มีการกูเงินใหอยูในความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
เงินฝากของหนวยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2549 จำนวน 1,109.86 ลานบาท ดังนั้นเงินกู
ของ มก. วงเงินกูยืม 500.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.13 ของเงินฝากของหนวยงาน ภาระหนี้เงินตน
คงเหลือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวนเงิน 380.63 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 34.30
อัตราดอกเบี้ย เงินลงทุนคำนวณจากเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามประกาศ สอ.มก. บวกเพิ่มอีก
รอยละ 1 ตอป ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 รอยละ 3 ตอป ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2549
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.30 ตอป ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2549 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.65 ตอป ตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม 2549 รอยละ 3.80 ตอป และตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2549 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมจาก สอ.มก. จากที่
ประชุมใหญสามัญประจำปของ สอ.มก. เพือ่ ใหสอ.มก.จัดหาอาคารให และไดดำเนินการแลวโดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม
25 ม.ค.2544

โครงการ

้คง
วงเงิน
วงเงิน ภาระหนี
เหลื
อ
อนุมัติ
ใชไป
ธ.ค. 2549
(ลานบาท) (ลานบาท) ณ(ล31านบาท)

ความกาวหนา

หอพั ก นิ สิ ต วิ ท ยาเขต
ศรีราชา
อาคารจอดรถ
งามวงศวาน 1
อาคารจอดรถบางเขน

170.00

163.85

126.65

ดำเนินการเสร็จสมบูรณ

63.71

62.83

60.66

ดำเนินการเสร็จสมบูรณ

59.86

45.45

45.45

ดำเนินการเสร็จสมบูรณ

21 ก.ย.2547
(วิสามัญ)

โรงเรียนสาธิตฯ พหุภาษา
ระยะที่ 3 อมตะนคร
จ.ชลบุรี

125.90

118.36

88.36

ดำเนินการเสร็จสมบูรณ

27 ม.ค.2547

อาคารชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร
โรงเรียนสาธิตฯ พหุภาษา
ระยะที่ 4 อาคารกีฬาฯ,
อาคารหอประชุม

50.00

50.32

-

ดำเนินการเสร็จสมบูรณ

250.00

42.16
7.25

42.16
7.25

ดำเนินการเสร็จสมบูรณ
อยูระหวางกอสราง

27 ม.ค.2547
27 ม.ค.2547

27 ม.ค.2548
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มติที่ประชุม
27 ม.ค.2548
27 ม.ค.2548
27 ม.ค.2548

้คง
วงเงิน
วงเงิน ภาระหนี
เหลื
อ
ความกาวหนา
โครงการ
อนุมัติ
ใชไป
ณ 31 ธ.ค. 2549
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
หอสมุด วิทยาเขตศรีราชา 74.00
10.67
10.67 อยูระหวางกอสราง
หอพักนิสิต 3 อาคาร
วิทยาเขตศรีราชา
อาคารกอสรางอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

150.00

-

(0.57)

เริ่มการกอสราง

126.00
1,069.47

500.89

380.63

ยกเลิก

1. โครงการกอสรางหอพักนิสิต วิทยาเขตศรีราชา
เปนอาคารคอนกรีตสูง 5 ชั้น จำนวน 5 หลัง และอาคารประกอบ 6 หลัง เพื่อรองรับนิสิตจำนวน
1,920 คน วงเงินกอสรางและครุภัณฑ 170 ลานบาท ระยะเวลาชำระคืนภายในไมเกิน 15 ปๆ ละไมนอยกวา
12 ลานบาท ภาระหนี้สินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนเงิน 126,649,543.88 บาท
โดยชำระคืนเงินตน 2,065,127.66 บาท ดอกเบี้ย 2,934,872.34 บาท และชำระคืนเงินตน 3,727,236.99 บาท
ดอกเบี้ย 3,272,763.01 บาท (4 มกราคม 2550) รวมเปนเงิน 12 ลานบาท
2. โครงการกอสรางอาคารจอดรถริมถนนจันทรสถิตย (งามวงศวาน 1)
เปนอาคารคอนกรีตสูง 4 ชั้น พรอมชั้นลอยและดาดฟา จอดรถไดประมาณ 264 คัน ชั้นลางเปน
สถานที่ประกอบการสำหรับ KU OUTLET ดำเนินการกอสรางเสร็จสมบูรณแลวโดย บริษัท แคนดูคอนสตรั๊คชั่น
จำกัด สงมอบงานวันที่ 6 กันยายน 2548 เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 และสิ้นสุดสัญญาวันที่
25 สิ ง หาคม 2548 รวมระยะเวลา 330 วั น แบ ง เป น 10 งวดงาน วงเงิ น ก อ สร า งรวมค า ใช จ า ยอื่ น ๆ
62,834,008.96 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายในไมเกิน 20 ปๆ ละประมาณ 4.48 ลานบาท ภาระหนี้สิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 เปนเงิน 60,661,896.76 บาท โดยชำระเงินตน 2,172,112.20 บาท ดอกเบีย้ 2,827,887.80 บาท
รวมเปนเงิน 5,000,000.- บาท
3. โครงการกอสรางอาคารจอดรถหลังอาคารสารนิเทศ 50 ป (อาคารจอดรถบางเขน)
เปนอาคารสูง 7 ชั้น จอดรถไดประมาณ 378 คัน ดำเนินการกอสรางโดย บริษัท ทัดทองกอสราง
จำกัด สงมอบงานวันที่ 26 มกราคม 2549 เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 และสิ้นสุดสัญญาวันที่
24 ตุลาคม 2548 รวมระยะเวลา 330 วัน แบงเปน 8 งวดงาน วงเงินกอสราง 46,400,000.- บาท จำนวนเงินที่
จายคากอสรางแลวจำนวน 45,450,903.75 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายในไมเกิน 20 ปๆ ละประมาณ 4.2
ลานบาท
4. โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการการ
ศึกษาพหุภาษา อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 3
เปนอาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สูง 5 ชั้น อาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สูง 5 ชั้น อาคาร
ฝกปฏิบัติงานการพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี สูง 4 ชั้น และสนามบาสเกตบอล ดำเนินการกอสรางโดย บริษัท
เอ.เอส.เอ. การชาง จำกัด สงมอบงานวันที่ 23 ธันวาคม 2548 เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 และ
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สิ้ น สุ ด สั ญ ญาวั น ที่ 23 ธั น วาคม 2548 รวมระยะเวลา 390 วั น แบ ง เป น 11 งวดงาน วงเงิ น ก อ สร า ง
125,900,000.- บาท ภาระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนเงิน 88,364,730.99 บาท โดยชำระเงินตน
30,000,000.- บาท ดอกเบี้ย 3,011,692.47 บาท รวมเปนเงิน 33,011,692.47 บาท
5. โครงการกอสรางอาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
เปนอาคารสูง 5 ชั้น มีดาดฟา เนื้อที่ใชสอยประมาณ 5,400 ตารางเมตร ดำเนินการกอสรางโดย
หางหุนสวนจำกัด จ.พัฒนการชาง สงมอบงานวันที่ 16 มิถุนายน 2549 เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2548 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มกราคม 2549 รวมระยะเวลา 330 วัน แบงเปน 11 งวดงาน วงเงินกอสราง
50,120,000.- บาท จำนวนเงินที่จายคากอสรางแลวจำนวน 50,318,066.50 บาท (เงินของคณะวิทยาศาสตร)
ระยะเวลาชำระคื น ภายในไม เ กิ น 20 ป ๆ ละประมาณ 2.5 ล า นบาท ภาระหนี้ ไ ม มี โดยชำระเงิ น ต น
50,318,066.50 บาท ดอกเบี้ย 89,838.13 บาท รวมเปนเงิน 50,407,904.63 บาท]
6. โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการการ
ศึกษาพหุภาษา อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 4
6.1 อาคารกีฬาและพลานามัย
ดำเนินการกอสรางโดย บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สงมอบงานวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549
เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 รวมระยะเวลา 240 วัน
แบงเปน 11 งวดงาน วงเงินกอสราง 39,900,000.- บาท ระยะเวลาชำระคืนไมเกิน 15 ป (กำหนดชำระคืน
สิ้นสุดพรอมระยะที่ 3) โดยชำระคืนปที่ 2-5 ชำระปละ 24 ลานบาท ปที่ 5-14 ชำระปละ 30 ลานบาท ปที่ 15
ชำระปละ 9.9 ลานบาท ภาระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนเงิน 42,162,699.- บาท
6.2 อาคารหอประชุมอเนกประสงค
ดำเนินการกอสรางโดย บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549
และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2550 รวมระยะเวลา 365 วัน แบงเปน 10 งวดงาน วงเงินกอสราง
145,000,000.- บาท อยูระหวางดำเนินการกอสราง กอสรางไปแลว 6.08 % ระยะเวลาชำระคืนไมเกิน 15 ป
(กำหนดชำระคืนสิ้นสุดพรอมระยะที่ 3) โดยชำระคืนปที่ 2-5 ชำระปละ 24 ลานบาท ปที่ 5-14 ชำระปละ 30
ลานบาท ปที่ 15 ชำระปละ 9.9 ลานบาท ภาระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนเงิน 7,251,302.- บาท
7. โครงการกอสรางหอสมุดอนุสรณ 10 ป วิทยาเขตศรีราชา
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชัน้ มีชนั้ ดาดฟาและหลังคาคุมดาดฟา พืน้ ทีใ่ ชสอย 4,664 ตารางเมตร
ดำเนินการกอสรางโดย หางหุนสวนจำกัด น.วิทิตกอสราง เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 และสิ้นสุด
สัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 รวมระยะเวลา 360 วัน แบงเปน 12 งวดงาน วงเงินกอสราง 72.38 ลานบาท
อยูระหวางดำเนินการกอสราง กอสรางไปแลว 13.31 % ระยะเวลาชำระคืนไมเกิน 10 ปๆ ละประมาณ 7.2
ลานบาท ภาระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนเงิน 10,663,919.- บาท
8. โครงการกอสรางหอพักนิสิต 3 อาคาร วิทยาเขตศรีราชา
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 3 อาคาร หอพักหญิง 2 อาคาร หอพักชาย 1 อาคาร มีขนาด
ความจุประมาณอาคารละ 400 คน รวม 1,200 คน พื้นที่ใชสอย 36 ตารางเมตรตอหอง กำหนดจำนวนนิสิต
พักอาศัย 2-4 คนตอหอง ดำเนินการกอสรางโดย หางหุนสวนจำกัด บางแสนมหานคร เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2549 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 รวมระยะเวลา 420 วัน แบงเปน 15 งวดงาน วงเงิน
กอสราง 137.89 ลานบาท ระยะเวลาชำระคืนไมเกิน 15 ปๆ ละไมนอยกวา 9.192 ลานบาท อยูระหวางเริ่ม
การกอสราง
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รายงานสรุปโครงการบัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ตามที่ สหกรณออมทรัพยฯ ไดดำเนินการจัดทำบัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส (บัตรสมาชิกและเอทีเอ็ม
สอ.มก.) และเริ่มใชงานตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2545 จนถึงปจจุบันรวม 4 ปกวาแลว และไดมีพิธีลงนาม
สัญญาความรวมมือระหวาง สอ.มก. กับธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2548
วัตถุประสงคก็เพื่อเปนบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณออมทรัพย และอำนวยความสะดวกใหกับสมาชิกในการ
เบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากของสหกรณผานเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
และเพื่อรองรับการจายเงินเดือนตรงจากกรมบัญชีกลาง สมาชิกที่มีบัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส สามารถแจงให
โอนเงินเดือนผานเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำใหประหยัด
คาใชจายในสวนของคาธรรมเนียมบัตรรายป เนื่องจาก สหกรณฯ เปนผูจายคาธรรมเนียมบัตรรายปๆ ละ
200.- บาท/คน ใหกับสมาชิก นอกจากนี้ในป 2549 สหกรณฯ ไดดำเนินการโอนเงินสวัสดิการ และเงินเพื่อ
การครองชี พ เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากของธนาคารไทยพาณิ ช ย จำกั ด (มหาชน) โดยสหกรณ ฯ เป น ผู จ า ย
คาธรรมเนียมการโอนเงิน ซึ่งสามารถชวยแกปญหากรณีบัญชีขาดการติดตอไดอีกดวย
ในป 2549 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ไดรณรงคใหสมาชิกทำบัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มจากป 2548 จำนวน 1,400 บัตร รวมสมาชิกที่ทำบัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549 จำนวน 5,201 บัตร คิดเปนรอยละ 87.97 ของสมาชิกทั้งหมด
คณะกรรมการดำเนินการไดอนุมัติคาใชจายเพื่อโครงการนี้ในป 2549 ดังนี้
บาท
รอยละ
1. คาสัญญาณคูสาย leased line เดือนละ 4,815 บาท
57,780.00 9.73
2. คาธรรมเนียมบัตร จำนวน 4,872 บัตรๆ ละ 200.- บาท
974,400.00 90.27
รวมเปนเงิน
1,032,180.00 100.00

57

รายงานกิจการประจำป ๒๕๔๙
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

รายงานการติดตามหนี้เงินกูยืมของลูกหนี้
ผลนำยึดทรัพยบังคับคดีตามคำพิพากษา
สอ.มก. ไดดำเนินการติดตามหนี้อยางตอเนื่อง เพื่อนำเสนอตอสมาชิกสหกรณในวาระประชุมใหญ
ประจำปของ สอ.มก. ดังนี้
1. สหกรณเคหเกษตรและสหกรณ จำกัด, นายทองไทย-นางวิมล จำปากุล, บริษัท ขุนตาน จำกัด
และบริษัทเกียรตินภาธุรกิจ จำกัด กูเงินจาก สอ.มก. และผิดนัดผิดสัญญา สอ.มก. โดยทนายสำรวยฯ ฟองคดี
แพงใหลูกหนี้คืนเงิน ศาลแพงมีคำพิพากษารวม 4 ฉบับ คดีถึงที่สุดแลว สอ.มก. ใชสิทธิทางศาลบังคับคดีสืบ
ทรัพยและนำยึดทรัพยของลูกหนี้ตามคำพิพากษาทั้งสี่รายขายทอดตลาด ทรัพยที่นำยึดขายทอดตลาดไดรับเงิน
ชำระหนี้เปนบางสวนแลว และทรัพยสินอีกบางสวนอยูระหวางรอการขายทอดตลาด มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้
คดีแดงที่ 1548/2541
(คำพิพากษาฉบับ 1)
สคส. กับคณะกรรมการ
12 คน
ใหชำระเงิน 15 ลานบาท
นับแต 15 มี.ค. 2540

คดีแดง 4909/2545
(ฉบับ 2)
สคส. กับ นายทองไทย
และนางวิมล จำปากุล
11.25 ลานบาท
นับแต 23 พ.ค. 2540
ใหขายทอดตลาดที่ดิน
โฉนดเลขที่ 12094

ดอกเบี้ย 10.50%
พรอม คาฤชาธรรมเนียม
และคาทนายความ

15.00%
พรอม คาฤชาธรรมเนียม
และคาทนายความ

คดีแดงที่ 2139/2541
(ฉบับ 3)
สคส. กับ บจ.ขุนตาน
28,562,856.73 บาท
ใหยึดที่ดิน น.ส. 3 ก.
ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
จำนวน 47 แปลง
ขายทอดตลาด
15.75%
พรอม คาฤชาธรรมเนียม
และคาทนายความ

คดีแดงที่ 8745/2541
(ฉบับ 4)
สคส. กับ
บจ.เกียรตินภาธุรกิจ
44,483,150.68 บาท
นับถัดจากวันฟอง

15.75%
พรอม คาฤชาธรรมเนียม
และคาทนายความ

2. สอ.มก. ไดรบั ชำระหนีจ้ ำนวนหนึง่ จากลูกหนีเ้ ปนบางสวน และมีทดี่ นิ ไดนำยึดอยูร ะหวางเจาพนักงาน
บังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดอีกจำนวนหลายแปลง
3. สอ.มก. สำรองเงินหนี้สงสัยจะสูญในหนี้ตามคำพิพากษา 4 ฉบับไวแลว
เนื่องจากการติดตามหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา บางรายใชเวลาประมาณ 9 ป และคดีเกือบ
ครบอายุความแลว หากดำเนินการตอไป จะเสียคาใชจายไมคุมกับเงินที่ติดตามได อีกทั้งไดสืบทรัพยของลูกหนี้
ทั้งสี่ราย เพื่อยึดทรัพยบังคับคดีคอนขางยากลำบาก และที่ไดตรวจสอบหาทรัพยสินไมพบทรัพยสินอื่นใดเพิ่มอีก
พบวามีเจาหนี้ตามคำพิพากษารายอื่นรองขอเฉลี่ยทรัพย อันทำให สอ.มก. เสียเปรียบ จักไดรับชำระหนี้นอยลง
เนื่องจากตองเฉลี่ยเงินที่ไดรับจากการขายทอดตลาดใหกับเจาหนี้ที่มีลูกหนี้รายเดียวกัน ประกอบกับลูกหนี้รวม
ทุกคำพิพากษา คือ สหกรณเคหเกษตรและสหกรณ จำกัด (สคส.) ไดเลิกกิจการ และนายทะเบียนสหกรณ
แตงตั้งผูชำระบัญชีตามกฎหมายสหกรณ การชำระบัญชีของผูชำระบัญชีดำเนินการมาเปนเวลาเกือบ 3 ป ไมมี
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ความคืบหนาในการจัดการทรัพยสินใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งยังไมรายงานผลดำเนินการตอนายทะเบียนทุกระยะ
เวลาหกเดือนตามที่กฎหมายบัญญัติอีกดวย จึงเสมือนวาผูชำระบัญชีมีเจตนาประวิงเวลา ทำให สอ.มก. เกิด
ความเสียหายยิ่งขึ้น สอ.มก. ไดรองเรียนขอเท็จจริงดังกลาวเสนอตอนายทะเบียนทราบ นายทะเบียนจึงเปลี่ยน
ผูชำระบัญชีใหม การดังกลาวนี้ สอ.มก. จำเปนตองฟอง สคส. กับพวกรวมสามรายใหลมละลาย (ถึงแม สอ.มก.
ในฐานะเจาหนี้ผูเปนโจทก ไมฟอง สคส. ลมละลาย ขั้นตอนสุดทาย เมื่อผูชำระบัญชีจัดการชำระบัญชีเสร็จสิ้น
สคส. ไมมีทรัพยสินอื่นใดอีก และยังมีหนี้คางชำระเจาหนี้อีกหลายราย มูลหนี้เกินกวาสองลานบาท เขาหลัก
เกณฑกฎหมายลมละลาย ผูชำระบัญชีก็ตองฟองให สคส. ลมละลายเชนเดียวกัน
อนึ่งมิไดฟองลูกหนี้ที่สองใหลมละลาย เนื่องจากลูกหนี้คำพิพากษา ฉบับที่ 2 สอ.มก. ไดนำทรัพยที่ดิน
จำนองเปนหลักประกัน ตีราคาชำระหนี้แลว
มีขอกฎหมายตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดจำหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2546 กำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
- “หนี้สูญ และการตัดจำหนายหนี้สูญ”
คือหนี้ที่เจาหนี้ไดติดตามคำพิพากษาลูกหนี้จนถึงที่สุดแลว (คำนิยามระเบียบฯ ขอ 5)
- เปนหนี้ที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจำนวนหนี้ที่จะขอตัดจำหนายแลว
- มิไดเปนหนี้ที่เกิดจากการทุจริตของกรรมการดำเนินการฯ (ตามระเบียบฯ ขอ 6 (4))
สอ.มก. ฟอง สคส. (ที่ 1) บริษัท ขุนตาน จำกัด (ที่ 2) และ บริษัท เกียรตินภาธุรกิจ จำกัด (ที่ 3)
ณ ศาลลมละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ 6332/2548 การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเสร็จสิ้นไปแลว
ศาลลมละลายกลางนัดฟงคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 และเลื่อนนัดออกไปเปนวันที่ 12
มีนาคม 2550 ผลของคดี สอ.มก. อาจนำมาดำเนินตัดจำหนายหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาตามระเบียบ
ของนายทะเบียนสหกรณตอไปได
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การเรงรัดหนี้สินสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้
ในป 2549 คณะกรรมการดำเนินการไดติดตามหนี้สิน กรณีสมาชิกผิดนัดงวดชำระหนี้และดำเนินการ
ฟองรอง กรมบังคับคดีนำหลักทรัพยขายทอดตลาดได และสมาชิกที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นในป 2549 ดังนี้
1. นายสุริยา แคลนกระโทก สมาชิกเลขที่ 7336 สังกัดคณะวิทยาศาสตร เจาของหลักทรัพยนำเงิน
มาชำระหนี้พิเศษ 211,102.62 บาท และโอนหุน 82,140.- บาท ชำระหนี้สามัญ ตั้งสำรอง
หนี้สูญ 20% แลวเมื่อป 2548
2. นางสำรวย สัมฤทธิ์ สมาชิกเลขที่ 5923 สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำเงินขายหลักทรัพย
ชำระหนี้ 24,359.03 บาท ตั้งสำรองหนี้สูญ 100% แลวเมื่อป 2541
3. นางพเยาว สัมฤทธิ์ สมาชิกเลขที่ 7211 สังกัดคณะเกษตร นำเงินขายหลักทรัพยชำระหนี้
167,314.04 บาท ตั้งสำรองหนี้สูญ 100 % แลวเมื่อป 2541
4. นางรุงทอง ศรีมะปราง สมาชิกเลขที่ 7789 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร กำแพงแสน นำเงิน
ขายหลักทรัพย 440,000.- บาท เงินปนผล 177.79 บาท ชำระหนี้ 440,177.79 บาท และยังมี
หนี้คงเหลือ 269,796.05 บาท ตั้งสำรองหนี้สูญ 100 % แลวเมื่อป 2548
5. นางสาวกมลพร พุมสาหราย สมาชิกเลขที่ 5613 สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำเงินขาย
หลักทรัพยชำระหนี้ 106,443.- บาท เงินปนผลชำระหนี้ 2,123.67 บาท และยังมีหนี้คงเหลือ
285,582.21 บาท ตั้งสำรองหนี้สูญ 100 % แลวเมื่อป 2541
6. นางนภาศรี ไวศยะนันท สมาชิกเลขที่ 2563 สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำเงินที่ขาย
หลักทรัพยชำระหนี้ 670,000.- บาท และยังมีหนี้คงเหลือ 1,704,883.99 บาท
7. นายนฤดม บุญหลง สมาชิกเลขที่ 713 สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำเงินที่ขายหลักทรัพย
ชำระหนี้ 600,000.- บาท และยังมีหนี้คงเหลือ 796,826.15 บาท
8. นางทัศนีย พจนไพบูลย สมาชิกเลขที่ 7247 สังกัดคณะเกษตร นำเงินที่ขายหลักทรัพยชำระหนี้
40,000.- บาท และยังมีหนี้คงเหลือ 195,880.87 บาท
9. นางสาวบุญชวย เดชสุวรรณ สมาชิกเลขที่ 3844 สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร นำเงินที่ขายหลักทรัพยชำระหนี้ 35,000.- บาท และยังมีหนี้คงเหลือ 244,955.66 บาท
10. นายสมมารถ ทองชั่ง สมาชิกเลขที่ 7705 สังกัดสหกรณออมทรัพย มก. นำเงินที่ขายหลักทรัพย
ชำระหนี้ 170,000.- บาท และยังมีหนี้คงเหลือ 82,155.76 บาท
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รายชื่อสมาชิกและสหกรณอื่นที่เรียกเก็บหนี้ไดประจำป 2549
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

เงินใหสมาชิกกูยืม
น.ส.กมลพร พุมสาหราย
นายสมมารถ ทองชั่ง
นายนฤดม บุญหลง
นางฐิติรัตน ตูจินดา
นายเอนก เมฆแดง
นางอุไรวรรณ วงษทองแท
นางอวยพร รัตนกำพล
น.ส.บุญชวย เดชสุวรรณ
นายแถว เมฆปน
นายสุรพงษ ทรัพยเย็น
นางนภาศรี ไวศยะนันท
นางทัศนีย พจนไพบูลย
นายสำออย เชื้อศิริ
นางเปรมจิตต เตาะกระโทก
นางรุงทอง ศรีมะปราง
น.ส.ศิริวิภา พรหมะจุล
นางกษมา พลกิจ
นายละมัย แกวกังวาล
นางหรรถมณ บุนนาค
นายสมจินต ทองดอนเหมือน
นายสมหมาย สัมฤทธิ์
นายสวรรค ผาภุมมา
น.ส.อุษา อุนกมล
นายวราวุฒิ นุชศิริ
นางสุทัศสา สุขีวงศ

เลขที่ หนี้คงเหลือ รับชำระหนี้ หนี้คงเหลือ
สมาชิก
ยกมา
ระหวางป
ยกไป

ผลการดำเนินคดี

5613 394,148.88 108,566.67 285,582.21 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
7705 253,316.30 171,160.54
82,155.76 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
713 1,497,942.04 701,115.89 796,826.15 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
4127 145,983.48
145,983.48 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
7330 146,433.19
506.17 145,927.02 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
7751 148,994.84
422.79 148,572.05 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
1762 742,966.95 4,850.29 738,116.66 อยูร ะหวางยึดทรัพยขายทอดตลาด
3844 281,410.58 36,454.92 244,955.66 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
2368 285,814.33 3,405.89 282,408.44 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
7108 329,881.11 1,078.29 328,802.82 อยูร ะหวางยึดทรัพยขายทอดตลาด
2563 2,382,273.51 677,389.52 1,704,883.99 รอเฉลี่ยทรัพย
7247 235,944.79 40,063.92 195,880.87 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
6212 160,173.15
160,173.15 อยูร ะหวางยึดทรัพยขายทอดตลาด
7804 362,436.99 80,615.67 281,821.32 อยูร ะหวางชำระหนีต้ ามสัญญาประนอมหนี้
7789 709,973.84 440,177.79 269,796.05 อยูร ะหวางดำเนินคดีอาญา ยักยายทรัพย
3309 618,555.42
618,555.42 อยูระหวางรอบำเหน็จชำระหนี้
8777 1,292,700.00
1,292,700.00 อยูระหวางดำเนินคดี
7083 274,465.07
274,465.07 อยูระหวางดำเนินคดี
8930 529,349.75
529,349.75 อยูร ะหวางรอขายหลักทรัพยชำระหนี้
4310 283,719.26 176,895.58 106,823.68 อยูระหวางผอนผันการชำระหนี้
5522 192,503.45 5,241.77 187,261.68 อยูร ะหวางรอขายหลักทรัพยชำระหนี้
6635 276,004.66
276,004.66 อยูระหวางดำเนินคดี
9514 236,060.59 1,802.97 234,257.62 อยูระหวางติดตามหนี้
9624
562,399.52 อยูระหวางดำเนินคดี
4173
755,112.73 อยูระหวางดำเนินคดี
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ลำดับ
ที่
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล
นายวิรัตน สุขีวงศ
นางสำรวย สัมฤทธิ์
นางพเยาว สัมฤทธิ์
นายสุริยา แคลนกระโทก
รวมเงินใหสมาชิกกูยืม

30
31
32
33
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เลขที่ หนี้คงเหลือ รับชำระหนี้ หนี้คงเหลือ
สมาชิก
ยกมา
ระหวางป
ยกไป
4343
5923
7211
7336

24,359.03 24,359.03
167,314.04 167,314.04
211,102.62 211,102.62

774,726.03
-

ผลการดำเนินคดี
อยูระหวางดำเนินคดี
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแลว
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแลว
ชำระหนี้เสร็จสิ้นแลว

12,183,827.87 2,852,524.36 11,423,541.79

เงินใหสหกรณอื่นกูยืม
เคหเกษตรและสหกรณฯ
โครงการบานสามเมือง
โครงการบานสวนออมดอย
โครงการสิริภาทาวเวอรฯ

14,847,375.90
11,250,000.00
25,000,000.00
38,847,375.90

14,847,375.90
11,250,000.00
25,000,000.00
38,847,375.90

รวมเงินใหสหกรณอื่นกูยืม

89,944,751.80

89,944,751.80

รวมเงินกูยืมทั้งสิ้น

102,128,579.67 2,852,524.36 101,368,293.59

รอผูชำระบัญชี
รอผูชำระบัญชี
รอผูชำระบัญชี
รอผูชำระบัญชี
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รายชื่อสมาชิกและสหกรณอื่นที่ฟองรองดำเนินคดี
และตั้งหนี้สงสัยจะสูญในป 2549
ลำดับ
ที่

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

1
2

ชื่อ - สกุล
เงินใหสมาชิกกูยืม
ตั้งสำรองครบ 100 % ป 2541
น.ส.กมลพร พุมสาหราย
นายสมมารถ ทองชั่ง
นายนฤดม บุญหลง
นางฐิติรัตน ตูจินดา
นายเอนก เมฆแดง
นางอุไรวรรณ วงษทองแท
ตั้งสำรองครบ 100 % ป 2542
นางอวยพร รัตนกำพล
น.ส.บุญชวย เดชสุวรรณ
นายแถว เมฆปน
ตั้งสำรองครบ 100 % ป 2545
นายสุรพงศ ทรัพยเย็น
นางนภาศรี ไวศยะนันท
นางทัศนีย พจนไพบูลย
ตั้งสำรองครบ 100 % ป 2548
นายสำออย เชื้อศิริ
นางเปรมจิตต เตาะกระโทก
นางรุงทอง ศรีมะปราง
ตั้งสำรอง 50 % ป 2549
นางหรรถมณ บุนนาค
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 16 ราย
ตั้งสำรอง 50 % ป 2549
นายละมัย แกวกังวาล
นายสมหมาย สัมฤทธิ์

เลข
สมาชิก

หนี้คงเหลือ

ตั้งสำรอง

ผลการดำเนินคดี

5613
7705
713
4127
7330
7751

285,582.21
82,155.76
796,826.15
145,983.48
145,927.02
148,572.05

285,582.21
82,155.76
796,826.15
145,983.48
145,927.02
148,572.05

1762
3844
2368

738,116.66
244,955.66
282,408.44

738,116.66 อยูระหวางยึดทรัพยขายทอดตลาด
244,955.66 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
282,408.44 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น

7108
2563
7247

328,802.82
1,704,883.99
195,880.87

328,802.82 อยูระหวางยึดทรัพยขายทอดตลาด
1,704,883.99 รอเฉลีย่ ทรัพย
195,880.87 อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น

6212
7804
7789

160,173.15
281,821.32
269,796.05

8930

7083
5522

อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น
อยูระหวางสืบทรัพยสินอื่น

160,173.15 อยูระหวางยึดทรัพยขายทอดตลาด
281,821.32 อยูระหวางชำระหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้
269,796.05 อยูร ะหวางดำเนินคดีอาญายักยายทรัพย

529,349.75 264,674.88 อยูระหวางรอขายหลักทรัพยชำระหนี้
6,341,235.38 6,076,560.51
274,465.07
187,261.68

137,232.54 อยูระหวางดำเนินคดี
93,630.84 รอขายหลักทรัพยชำระหนี้
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ลำดับ
ที่
3
4
5
6
7

1
2
3

ลำดับ
ที่

1
2
3
4

64

ชื่อ - สกุล
นางกษมา พลกิจ
นายสวรรค ผาภุมมา
ตั้งสำรอง 20 % ป 2549
นายวราวุฒิ นุชศิริ
นางสุทัศสา สุขีวงศ
นายวิรัตน สุขีวงศ
ลูกหนี้อยูระหวางดำเนินคดี 7 ราย
ตั้งสำรอง 100 % ป 2548
นส.ศิริวิภา พรหมะจุล
ตั้งสำรอง 50 % ป 2549
นายสมจินต ทองดอนเหมือน
นส.อุษา อุนกมล
ลูกหนีอ้ ยูร ะหวางติดตามชำระหนี้ 3 ราย
รวมเงินทีใ่ หสมาชิกกูย มื ทัง้ สิน้ 26 ราย
ชื่อ - สกุล
เงินใหสหกรณอื่นกูยืม
สหกรณเคหเกษตรและสหกรณ จำกัด
ตั้งสำรองครบ 100 % ป 2544
สัญญาที่ 1 เคหเกษตรและสหกรณฯ
สัญญาที่ 2 โครงการบานสามเมือง
สัญญาที่ 3 โครงการบานสวนออมดอย
ตั้งสำรอง 100 % ป 2547
สัญญาที่ 4 โครงการสิริภาทาวเวอรฯ
รวมเงินใหสหกรณอื่นกูยืม
รวมเงินกูยืมทั้งสิ้น
สำรองหนี้สูญยกมา
สำรองหนี้สูญยกไป
ตั้งสำรองหนี้สูญลดลง

เลข
สมาชิก

หนี้คงเหลือ

ตั้งสำรอง

8777
6635

1,292,700.00
276,004.66

646,350.00 อยูระหวางดำเนินคดี
138,002.33 อยูร ะหวางดำเนินคดี

9624
4173
4343

562,399.52 112,479.90 อยูระหวางดำเนินคดี
755,112.73 151,022.55 อยูร ะหวางดำเนินคดี
774,726.03 154,945.21 อยูระหวางดำเนินคดี
4,122,669.69 1,433,663.37

3309
4310
9514

618,555.42

ผลการดำเนินคดี

618,555.42 อยูระหวางรอบำเหน็จชำระหนี้

106,823.68
53,411.84 อยูระหวางผอนผันชำระหนี้
234,257.62 117,128.81 อยูร ะหวางติดตามหนี้
959,636.72 789,096.07
11,423,541.79 8,299,319.95
หนี้คงเหลือ

ตั้งสำรอง

ผลการดำเนินคดี

14,847,375.90 14,847,375.90 รอผูชำระบัญชี
11,250,000.00 11,250,000.00 รอผูชำระบัญชี
25,000,000.00 25,000,000.00 รอผูช ำระบัญชี
38,847,375.90 38,847,375.90 รอผูชำระบัญชี
89,944,751.80 89,944,751.80
101,368,293.59 98,244,071.75
99,491,855.34
98,244,071.75
(1,247,783.59)

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงบดุล
และกำไร (ขาดทุน)
ประจำป 2549
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หนังสือรับรองของสหกรณ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
วันที่ 12 มกราคม 2550
เรียน นายเจริญ ศรีแสง
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงิน
ดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนดหรือไม
ข า พเจ า เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในความถู ก ต อ งและครบถ ว นของข อ มู ล ในงบการเงิ น ที่ ท า นตรวจสอบ
ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดจัดทำขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ และคิดวา
ควรจะเปนดังตอไปนี้
1. งบการเงิ น ไม มี ก ารแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสำคั ญ ซึ่ ง รวมถึ ง การละเว น
การแสดงรายการและขอมูลตาง ๆ
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อยางเปนสาระสำคัญตองบการเงิน
4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระ
สำคัญตองบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกำหนดของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่กำกับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงิน
5. สหกรณ ไ ม ไ ด รั บ หนั ง สื อ แจ ง จากหน ว ยราชการอั น มี ผ ลต อ งบการเงิ น เพราะมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหนา ซึ่งควรจะไดนำมาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้ง
สำรองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจำกัดการใชเงินกู
6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพันหรือ
ขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลว และอาจเกิดขึ้น
ในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่ อ งที่ อ ธิ บ ายไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แล ว ไม มี เ หตุ ก ารณ ใ ดเกิ ด ขึ้ น หรื อ
ไมปรากฎขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสำคัญ ซึ่งตองนำมาปรับปรุงงบการเงินหรือ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(ผศ. สิทธิชัย เกษตรเกษม)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ

(นางสาวสมศรี หลิมตระกูล)
ผูจัดการ
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รายงานผูสอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สำหรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของแต ล ะป ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จำกั ด ซึ่ ง
คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง และความครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูร บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบ
ของขาพเจา งบการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด สำหรับปการเงินสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่นำมาเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข
ตามรายงานลงวันที่ 17 มกราคม 2549
ข า พเจ า ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป และตามระเบี ย บที่
นายทะเบียนสหกรณกำหนด ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผน และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมี
เหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใช
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ
ที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
ผลการดำเนิ น งานและกระแสเงิ น สด สำหรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของแต ล ะป ของสหกรณ อ อมทรั พ ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด โดยถูกตองตามที่ควร ในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กำหนด

(นายเจริญ ศรีแสง)
ผูสอบบัญชี
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุน
ระยะสั้น
ระยะยาว

2

รวมสินทรัพย

336,737,025.54
200,000,000.00

140,786,650.57
38,500,000.00

680,515,684.33
2,639,108,224.22

1,208,591,922.67
2,578,765,826.69

3,319,623,908.55

3,787,357,749.36

1,624,898,030.08
4,842,456,248.94
11,412,619.16
6,478,766,898.18
(90,733,847.87)

1,549,889,544.29
4,246,702,214.75
1,184,249.20
5,797,776,008.24
(91,023,224.64)

6,388,033,050.31

5,706,752,783.60

2,973,707.19
15,959,322.78
119,369,857.33
55,368,426.09

842,460.62
14,007,149.13
128,207,272.97
64,386,865.46

10,438,065,297.79

9,880,840,931.71

4

รวมลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยอื่น

ป 2548
บาท

3

รวมเงินลงทุน
ลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะยาว
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ป 2549
บาท

5
6
7
8

69

รายงานกิจการประจำป ๒๕๔๙
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

ป 2549
บาท

หมายเหตุ

ป 2548
บาท

หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
เงินกูยืมระยะสั้น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
หุนที่ชำระเต็มมูลคาแลว
ทุนสำรอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
กำไรสุทธิประจำป
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

9
10
11

6,215,854,699.93
1,028,759,000.00
83,233,319.52
7,327,847,019.45

6,989,347,848.53
70,000,000.00
67,556,727.73
7,126,904,576.26

2,398,686,370.00
366,003,921.73
12
85,690,870.18
13
5,934,962.41
253,902,154.02
3,110,218,278.34
10,438,065,297.79

2,166,046,900.00
318,640,306.95
68,693,022.69
(36,249,755.92)
236,805,881.73
2,753,936,355.45
9,880,840,931.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)
(ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา)
เลขานุการ
วันที่ 12 มกราคม 2550
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
ป 2549
บาท
%
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับเงินใหกูแกสมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินใหกูแกสหกรณอื่น
ดอกเบี้ยรับเงินรับฝาก
รวมดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมและเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
เงินปนผล
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุน
รวมผลตอบแทนจากการลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ดอกเบี้ยจายเงินฝากประจำ
รวมดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
เงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน
รวมดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รายไดจากการใชประโยชนในอาคาร สอ.มก.
รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

ป 2548
บาท
107,861,748.63
144,487,555.04
12,040,840.99
264,390,144.66

%

144,795,518.73
228,688,548.11
4,129,421.02
377,613,487.86

25.89
40.90
0.74
67.53

24.56
32.89
2.74
60.19

143,123,876.27
31,755,986.30
6,706,727.24
181,586,589.81
559,200,077.67

25.59
5.68
1.20
32.47
100.00

6,268,635.44
194,727,079.18
17,036,215.95
218,031,930.57

1.12
34.82
3.05
38.99

4,098,261.91
160,970,318.65
5,962,172.26
171,030,752.82

0.93
36.64
1.36
38.94

30,742,025.74
24,749,639.91
55,491,665.65
273,523,596.22
285,676,481.45

5.50
4.42
9.92
48.91
51.09

956,340.82
956,340.82
171,987,093.64
267,283,259.70

0.22
0.22
39.15
60.85

10,000,000.00
28,300.00
270,013.86
10,298,313.86

1.80
0.00
0.05
1.85

10,000,000.00
20,800.00
221,073.19
10,241,873.19

2.28
0.00
0.05
2.33

149,036,208.68 33.93
25,844,000.00 5.88
174,880,208.68 39.81
439,270,353.34 100.00
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ป 2549
บาท
%
(1,247,783.59) (0.22)

บาท
(66,694.34)

%
(0.02)

2.35
1.39
0.11
0.02
0.44
0.34
0.05
2.43
0.31
1.60
0.25
0.23
0.04
1.53
0.79
0.21
0.31
0.05
0.17
1.45
0.17
0.21
0.09
0.22
0.04
0.10
0.10
0.08
0.05
0.25
0.15
7.76
45.40

13,025,800.85
6,871,560.00
1,882,190.00
160,137.00
2,221,401.85
1,773,216.00
117,296.00
14,810,136.81
2,635,570.57
9,623,181.47
1,200,511.44
1,175,859.53
175,013.80
5,742,195.21
3,629,950.21
1,136,200.00
13,000.00
251,445.00
711,600.00
7,207,812.63
873,400.00
1,084,372.00
514,000.00
1,344,040.00
151,305.94
425,574.46
404,273.83
310,977.38
276,202.00
884,740.00
938,927.02
40,785,945.50
236,805,881.73

2.97
1.56
0.43
0.04
0.51
0.40
0.03
3.37
0.60
2.19
0.27
0.27
0.04
1.31
0.83
0.26
0.00
0.06
0.16
1.64
0.20
0.25
0.12
0.31
0.03
0.10
0.09
0.07
0.06
0.20
0.21
9.28
53.91

หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้
หัก คาใชจายในการดำเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
13,188,282.70
เงินเดือนและคาจาง
7,794,775.11
เงินบำเหน็จเจาหนาที่
617,066.99
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
114,912.00
สวัสดิการเจาหนาที่
2,488,344.60
เงินรางวัลพิเศษ
1,920,984.00
คาใชจายอื่น ๆ
252,200.00
คาใชจายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ
13,563,393.67
1,738,781.51
คาเสื่อมราคา
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนการใชอาคารและที่จอดรถฯ 8,951,735.38
คาซอมแซมบำรุงรักษา
1,413,788.65
คาสาธารณูปโภค
1,214,413.15
อื่น ๆ
244,674.98
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
8,477,644.60
คาใชจายในการอบรมสัมมนาและประชาสัมพันธขาวสาร 4,405,081.35
โอนหุนใหสมาชิก
1,153,000.00
คาสมนาคุณของใหสมาชิก
1,657,715.00
คาใชจายจัดการประชุมใหญ
287,448.25
คาธรรมเนียมบัตรสมาชิก
974,400.00
คาใชจายดำเนินงานอื่น
8,091,103.91
คาเบี้ยประชุม
932,400.00
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
1,159,975.00
คาสอบบัญชี และคาตรวจสอบกิจการ
520,600.00
คาสนับสนุนกิจกรรมของ มก.
1,239,613.00
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
237,731.14
คาวัสดุสำนักงาน
479,600.97
คารับรอง
520,998.60
คาใชจายดำเนินคดี
442,452.61
คาธรรมเนียมธนาคาร
276,678.00
คาสมนาคุณธุรกิจ
1,418,090.00
คาใชจายอื่น
862,964.59
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน
43,320,424.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
253,902,154.02
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
ป 2549
บาท

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
เพิ่มขึ้น
คาตัดจายสินทรัพยไมมีตัวตน
เพิ่มขึ้น
หนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น
คาสวัสดิการเจาหนาที่คางจาย
เพิ่มขึ้น
สำรองบำเหน็จเจาหนาที่
เพิ่มขึ้น
เงินสมนาคุณคางจาย
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยคางจาย
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษคางจาย
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำคางจาย
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน 3 เดือนคางจาย
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน 6 เดือนคางจาย
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน 8 เดือนคางจาย
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน 9 เดือนคางจาย
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน 12 เดือนคางจาย
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน 15 เดือนคางจาย
เพิ่มขึ้น
คาจางทั่วไปคางจาย
เพิ่มขึ้น
คาพาหนะคางจาย
เพิ่มขึ้น
เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยคางจาย
เพิ่มขึ้น
คาสอบบัญชีคางจาย
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยเงินกูคางจาย
เพิ่มขึ้น
เงินปนผลเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน
(เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ
(เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ
(เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยเงินใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกูยืมคางรับ (เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยเงินใหสหกรณกูยืมคางรับ
(เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่นคางรับ
(เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยลูกหนี้อื่นคางรับ (หอพักนิสิตศรีราชา)
(เพิ่มขึ้น)
คาเบี้ยประกันรถยนตจายลวงหนา
(เพิ่มขึ้น)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน

ป 2548
บาท

253,902,154.02 236,805,881.73
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

1,738,780.51 2,635,570.57
8,951,735.38 9,623,181.47
(1,247,783.59)
(66,694.34)
(15,960.00)
15,960.00
(1,768,270.39) 1,882,190.00
25,900.00
(26,800.00)
63,234.90
25,233.42
1,421,351.72 1,169,169.12
2,370,815.28
95,509.87
867,326.06
213,356.50
445,136.42
739,877.88
7,587,188.52
4,254,505.52
(23,753.00)
57,458.00
(900.00)
900.00
(513,733.00)
386,475.00
70,000.00
14,301.37
158,794.52
(1,926.62)
6,688.33
241,095.89
18,362,481.09 (6,470,522.34)
(9,235,200.67)
(993,169.29) (500,611.44)
(435,565.08) 2,005,770.55
143,040.40
3,480.23
(16,272.44)
286,795,363.76 248,172,018.31
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ป 2549
บาท
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก
ลูกหนี้เงินใหกูแกสหกรณอื่น
วัสดุคงเหลือ
คาธรรมเนียมศาล
ทรัพยสินแทนการชำระหนี้ รอการขาย
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ลูกหนี้อื่น
เงินรอเรียกคืน
เงินลงทุนกอสรางอาคารจอดรถงามวงศวาน
เงินลงทุนกอสรางอาคารจอดรถหลังอาคารสารนิเทศ 50 ป
เงินลงทุนกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิตระยะ 3
เงินลงทุนกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิตระยะ 4 อาคารกีฬา
เงินลงทุนกอสรางอาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
เงินลงทุนกอสรางอาคารหอสมุดศรีราชา
เงินลงทุนกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิตระยะ 4 อาคารหอประชุม
เงินลงทุนกอสรางอาคารหอพักนิสิตศรีราชา(2)
เงินลงทุนกอสรางอาคารหอพักนิสิตศรีราชา
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กองทุน เอไอเอ
เงินรอจายคืน คางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เจาหนี้ตั้งพัก เอ ที เอ็มคางจาย
คาวัสดุสำนักงานคางจาย
คาเครื่องเขียนแบบพิมพคางจาย
คาอาคารกอสรางคางจาย
กองทุนเกษียณอายุคางจาย
โครงการสงเคราะหคางจาย
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคางจาย
เงินประกันโครงการกอสรางอาคารชีววิทยาฯ
เงินประกันโครงการพหุภาษาฯ รร.สาธิต-อมตนคร
เงินประกันติดตั้ง Metal sheet
เงินประกันกลุมสมาชิกใหบริษัทคางจาย
คาสาธารณูปโภคคางจาย
เงินประกันสังคมคางจาย
เบี้ยประกัน พ.ร.บ.คางจาย
รายไดจากการใชประโยชนอาคาร สอ.มก. รับลวงหนา

74

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

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

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

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

(291,292,180.16)
(300,961,000.00)
47,746.75
19,100.00
(8,977,377.00)
26,200.00
(820.00)
500.00
2,172,112.20
(23,974,972.00)
3,358,926.72
(42,156,299.00)
(3,767,954.50)
(10,726,641.00)
(7,251,302.00)
573,442.35
2,065,127.66

ป 2548
บาท
(168,131,068.16)
(671,985,000.00)
12,113.69
9,600.00
(8,744,291.00)
9,200.00
(500.00)
(62,229,266.32)
(21,103,999.75)
(91,718,287.71)
(6,400.00)
3,530,354.50
62,722.00
7,266,596.14

1,600.00
(3,900.00)
(369,234.69) 18,146,099.00
1,632,788.91
388,484.85
(386,321.68)
386,260.00
2,194.50
(4,613.00)
(23,140.50)
(19,643.74)
(30,000.00) (944,300.00)
(18,992.00)
44,436.00
405,105.00
(410,875.00)
140,000.00
(170,000.00)
(77,000.00)
(50,000.00)
(98,072.84)
389,999.71
(40,797.19)
37,626.78
3,132.00
33,702.00
(1,418.00)
(2,500,000.00)
-
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เงินประกันโครงการกอสรางอาคารจอดรถหลังอาคารสารนิเทศ
สิทธิการใชซอฟทแวรคางจาย
เงินค้ำประกันสัญญากอสราง
ครุภัณฑคางจาย
มัดจำโครงการสาลีวิวคางจาย
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจายซื้อครุภัณฑ
เงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจายคาซอฟทแวร
เงินสดจายปรับปรุงอาคาร - ลานจอดรถ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูธนาคารระยะสั้น
เงินฝากประจำ
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ตั๋วสัญญาใชเงิน 3 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 6 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 8 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 9 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 12 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 15 เดือน
เงินสดจายคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ
เงินสดจายปนผล
เงินสดจายเฉลี่ยคืน
เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
ทุนเรือนหุน
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสวัสดิการสมาชิก
เงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

ป 2549
ป 2548
บาท
บาท
(2,340,000.00)
62,060.00
(30,000.00)
1,252,892.50
446,852.00
(17,000.00)
(394,123,812.21) (748,944,497.70)

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)
(ลดลง)

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

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

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

(ลดลง) 320,000,000.00 64,868,391.98
(ลดลง) 1,134,115,130.73 5,229,682.43
(ลดลง)
5,779,082.81
138,932.36
(ลดลง) (1,913,387,362.14) 590,467,076.16
(ลดลง) 109,110,000.00
(ลดลง) 30,291,100.00
(ลดลง) 13,660,000.00
(ลดลง) 155,081,000.00
(ลดลง) 200,587,900.00
(ลดลง) 130,029,000.00
(ลดลง)
(10,000.00)
(10,000.00)
(ลดลง) (116,882,869.95) (97,255,453.60)
(ลดลง) (30,935,447.47) (26,489,286.66)
(ลดลง) (4,845,050.61) (4,138,278.08)
(ลดลง) 232,639,470.00 267,289,860.00
(ลดลง) (4,651,247.00) (3,431,381.00)
(ลดลง) (15,119,804.43) (14,203,025.50)
245,460,901.94 782,466,518.09
357,450,374.97 (476,595,847.33)
179,286,650.57 655,882,497.90
536,737,025.54 179,286,650.57

527,876,036.92 (143,209,955.12)
(3,528,303.90) (1,943,739.12)
(17,957,477.78) (364,501,328.48)
(110,210.00) (142,845.00)
(166,760.00) (320,000.00)
506,113,285.24 (510,117,867.72)
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
- สหกรณรบั รูร ายไดดอกเบีย้ ตามเกณฑสดั สวนของเวลา สวนจำนวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบีย้
คูณดวยจำนวนเงินตนที่คางชำระตามระยะเวลาที่กูยืม
- สหกรณระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑ
คงคาง จำนวนเงิน 5,130,122.94 บาท ซึ่งหากสหกรณรับรูดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ดังกลาว
แลว จะทำใหสหกรณมีกำไรสุทธิประจำปเปน จำนวน 259,032,276.96 บาท
- สหกรณรับรูรายได (ขาดทุน) จากการจำหนายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางสวน โดยกำหนด
ใหคำนวณราคาตามบัญชีตอหนวยโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
- สหกรณรับรูผลขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย หรือผลขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เปน
คาใชจายในปที่เกิดรายการ
- เงินลงทุนระยะสั้น/ เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของ
ตลาดแสดงดวยราคาทุน สำหรับเงินลงทุนระยะสัน้ / เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ปนเงินลงทุนในหลักทรัพย
ที่อยูในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุนเปนกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นโดยแสดงเปนรายการ
แยกตางหากในสวนทุนของสหกรณและจะรับรูเปนรายได หรือคาใชจายในงบกำไรขาดทุน
เมื่อสหกรณไดจำหนายเงินลงทุนนั้น
- สหกรณ ตั้ ง ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ไว ใ นจำนวนที่ เ พี ย งพอสำหรั บ การขาดทุ น ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น
โดยการพิจารณารอยละของยอดลูกหนี้ ณ วันสิน้ ปตามอายุของหนีท้ คี่ า งชำระของลูกหนีแ้ ตละราย
- สหกรณตงั้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑทกี่ ำหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ คำนวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน
- สิทธิประโยชนในอาคารตัดจายตามอายุการใชประโยชน
- สิทธิในการใชซอฟแวรตางๆ ตัดจายตามการเปลี่ยนแปลงการใชซอฟแวรใหม
- คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจายเปนรายประยะเวลา 5 ป
- คาซอมบำรุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปน
คาใชจายหักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุน
ของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ
ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นำไปเปนหลักทรัพยค้ำประกัน
หนี้สินดวย
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
รวม

ป 2549
บาท
404,360.41

ป 2548
บาท
278,332.45

6,324,023.53
330,008,641.60
336,737,025.54

631,322.70
139,876,995.42
140,786,650.57

เงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทออมทรัพย
บัญชีเลขที่ 374-1-19267-2 จำนวนเงิน 10,000.- บาท สหกรณฯ ไดนำไปใชค้ำประกันการสงไปรษณียรายเดือนตอ
การสื่อสารแหงประเทศไทย

3. เงินลงทุน ประกอบดวย
ป 2549
บาท
มูลคายุติธรรม ราคาทุน
3.1 เงินลงทุนระยะสั้น
3.1.1 เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
การเคหะแหงชาติ พ.ศ.2548 ครั้งที่ 3
10,103,500.00
ตั๋วสัญญาใชเงิน บมจ. ทุนธนชาติ จำกัด
9,912,000.00
พันธบัตร ตคL16/182/48
พันธบัตรการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.2543 ครั้งที่ 3
10,356,500.00
พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2539 ครั้งที่ 2
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 2/364
1,995,540.00
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 23/364/48
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 24/364/48
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 28/364/48
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 34/364/48
พันธบัตรสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ครั้งที่ 1/48 ชุดที่ 1
พันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ พ.ศ. 2545 รุนอายุ 5 ป
201,801,600.00
หุนกู IFCT 3/2546
หุนกู บจก.ยูนิลีเวอร ไทยเทรดดิ้ง ครั้งที่ 1 /46
49,300,000.00
หุนกูปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2543
หุนกูระยะสั้น บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา โครงการที่ 2/2549 ชุดที่ 4 10,000,000.00
รวม
293,469,140.00
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม

ป 2548
บาท
มูลคายุติธรรม ราคาทุน

10,009,721.92 10,031,407.80 10,025,582.88
10,000,000.00
29,859,271.80 29,610,984.60
11,155,828.40
21,153,719.80 20,629,587.12
1,912,312.76
29,479,503.60 29,234,691.90
34,390,024.55 34,171,322.15
- 146,773,071.00 145,970,806.50
9,738,683.10 9,700,635.70
4,973,361.15 5,000,000.00
200,000,000.00 200,064,332.00 200,000,000.00
59,872,552.80 59,886,435.45
49,663,907.32 48,119,141.00 49,311,485.28
10,019,525.70 10,005,491.70
10,000,000.00
292,741,770.40 604,474,594.30 603,547,023.28
727,369.60
927,571.02
293,469,140.00
604,474,594.30
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ป 2549

ป 2548

3.1.2 เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
กองทุนสวนบุคคล โดย บลจ.เอ็ม.เอฟ.ซี. (มหาชน)
197,000,000.00
กองทุนสวนบุคคล โดย บลจ.แอสแซทพลัส
180,000,000.00
ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย
10,046,544.33
กองทุนสวนบุคคล โดย บมจ.ทหารไทย
พันธบัตรออมทรัพยปงบประมาณ 2543 ธ.ออมสิน (ครั้งที่ 1) เลขที่ 2510039
ตั๋วสัญญาใชเงินบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย F74474-F74478
ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (2 ฉบับ)
รวม
387,046,544.33
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
680,515,684.33
ป 2549
บาท
มูลคายุติธรรม ราคาทุน

3.2 เงินลงทุนระยะยาว
3.2.1 เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตรการเคหะแหงชาติ พ.ศ.2545 ครั้งที่ 2
51,855,000.00
พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2547
49,953,500.00
พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 9/47 78,008,800.00
พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 7/46 43,814,700.00
พันธบัตรธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 10/48 50,304,500.00
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ.2549 ครั้งที่ 1 102,782,000.00
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ.2549 ครั้งที่ 2 101,064,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปงบประมาณ พ.ศ.2542 ครั้งที่ 5/3 32,072,700.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในงบประมาณ 2548 ครั้งที่1 159,747,200.00
พันธบัตรสถาบันบริหารกองทุนพลังงานครั้งที่ 1/48 ชุดที่ 3 36,682,920.00
พันธบัตรออมทรัพยการไฟฟาสวนภูมิภาคครั้งที่ 10
46,148,000.00
พันธบัตรออมทรัพยงบประมาณป 2547 รุนอายุ 7 ป 51,889,593.00
พันธบัตรออมทรัพยงบประมาณป 2547 รุนอายุ 10 ป 196,019,710.00
พันธบัตรออมทรัพยชวยชาติป พ.ศ.2545 รุนอายุ 7 ป 316,550,174.36
พันธบัตรออมทรัพยชวยชาติป พ.ศ.2545 รุนอายุ 10 ป 148,776,462.20
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50,000,000.00
50,000,000.00
80,000,000.00
44,012,926.40
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
32,642,470.18
158,707,731.46
36,000,000.00
50,000,000.00
50,987,812.54
185,000,000.00
309,589,818.63
141,310,887.66

200,000,000.00
150,000,000.00
10,117,328.37
150,000,000.00
4,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
604,117,328.37
1,208,591,922.67
ป 2548
บาท
มูลคายุติธรรม ราคาทุน

51,271,385.00
49,293,895.00
76,284,405.60
42,268,165.20
49,902,448.00
102,990,064.00
100,893,850.00
32,910,990.00
157,881,478.40
35,922,297.60
44,766,634.50
50,198,684.94
189,981,350.70
308,706,543.08
141,750,336.97

50,000,000.00
50,000,000.00
80,000,000.00
43,238,920.74
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
33,500,088.08
157,907,910.64
36,000,000.00
50,000,000.00
50,985,331.72
185,000,000.00
309,596,414.32
141,602,752.65
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ป 2549
บาท
มูลคายุติธรรม ราคาทุน

หุนกู ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 43,903,759.90
หุนกู บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/47 ชุดที่ 1
89,557,650.00
หุนกูดอยสิทธิ์ บมจ. กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 5
8,887,500.00
หุนกูดอยสิทธิ์ บมจ. กสิกรไทย ครั้งที่ 3
44,626,500.00
หุนกูบริษัทผลิตไฟฟาขนอม จำกัด (A)
19,335,284.76
หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย ครั้งที่ 1/2547
61,045,820.00
หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย ครั้งที่ 2/2547
9,875,600.00
5,015,550.00
หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตไทย ครั้งที่ 3/2549
หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตไทย ครั้งที่ 4/2549
20,266,200.00
หุนกูไมมีประกันของ บมจ. ป.ต.ท.ครั้งที่ 1/46 ชุดที่ 1 19,324,000.00
หุนกูไมมีประกันของ บมจ. ป.ต.ท.ครั้งที่ 1/46 ชุดที่ 2 195,976,000.00
หุนกูไมมีประกันของ บมจ. ป.ต.ท.ครั้งที่ 1/47 ชุดที่ 1 138,213,600.00
กองทุนวายุภักษ
89,445,000.00
หุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
หุน บมจ. การทาอากาศยาน (AOT)
17,550,000.00
หุน บมจ. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTT)
9,219,000.00
หุน บมจ. ไทยออยล (TOP)
997,500.00
รวม
2,238,908,224.22
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม

43,229,335.44
91,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
19,751,770.50
62,000,433.85
10,000,153.05
5,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
200,000,000.00
140,000,000.00
100,500,000.00
12,600,000.00
10,008,539.23
1,358,752.47
2,233,700,631.41
5,207,592.81
2,238,908,224.22
ป 2549

3.2.2 เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
หุนบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

400,000,000.00
200,000.00
400,200,000.00
2,639,108,224.22
3,319,623,908.55

ป 2548
บาท
มูลคายุติธรรม ราคาทุน

41,251,801.31
87,712,437.54
8,795,445.00
43,500,808.50
22,962,574.57
59,870,671.08
9,772,669.10
18,931,429.40
189,584,802.00
134,226,159.20
92,359,500.00
9,900,000.00
24,675,000.00
2,178,565,826.69

42,441,973.31
91,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
23,602,820.65
62,002,369.22
10,001,567.30
20,000,000.00
200,000,000.00
140,000,000.00
100,500,000.00
8,623,005.00
19,740,000.00
2,215,743,153.63
(37,177,326.94)
2,178,565,826.69
ป 2548
400,000,000.00
200,000.00
400,200,000.00
2,578,765,826.69
3,787,357,749.36
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กองทุนสวนบุคคล สอ.มก. บริหารโดย บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
สหกรณไดทำสัญญามอบหมายให บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) เปนผูจัดการบริหารกองทุน
สวนบุคคล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เปนผูรับฝากทรัพยสินในวงเงิน 197 ลานบาท คาธรรมเนียมบริษัท
จัดการ และผูรับฝากทรัพยสินในอัตรารอยละ 0.45 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (ไมรวมภาษี
มูลคาเพิ่ม) โดยกำหนดนโยบายการลงทุนภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรือ่ งขอกำหนด การฝากหรือลงทุนอยางอืน่ ของสหกรณ โดยความเสีย่ ง
หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยูในความรับผิดชอบของสหกรณและในป 2547 ไดแกไขเพิ่มเติมสัดสวน
การลงทุนในหุนสามัญของกลุมรัฐวิสาหกิจ และกลุมธนาคารพาณิชยที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ
ทางการเงินของสหกรณในอัตราไมเกินรอยละ 40 ของมูลคาทรัพยสินสุทธินั้น
ผลการดำเนินงานของกองทุนประจำป 2549 มีสว นเกินมูลคาการลงทุนในกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549 เปนจำนวนเงิน 197,966,983.21 บาท รอยละ 0.49 ตอป บริษัทจายคืนผลประโยชนในสวนเงินทุนเปนเงิน
11,500,000.00 บาท รับรูรายไดรอยละ 5.84 ตอป คาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมผูรับฝาก
ทรัพยสินเปนเงิน 1,109,820.79 บาท คงเหลือสวนเกินทุนเปนเงิน 966,983.21 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้
ป 2549
บาท
มูลคายุติธรรม

ป 2548
บาท
มูลคายุติธรรม

6,677,000.00
5,504,250.00
1,583,400.00
6,655,220.00
9,366,000.00
5,456,700.00
10,257,950.00
45,500,520.00

13,723,500.00
8,260,000.00
10,610,250.00
8,696,970.00
13,175,800.00
7,929,600.00
62,396,120.00

2,927,316.00
28,662,875.08
7,128,844.73
964,006.33

19,868,703.25
4,913,376.50
4,864,225.47
-

รายละเอียดการลงทุนโดย บลจ. เอ็ม.เอฟ.ซี. จำกัด (มหาชน)
(1) หุนสามัญ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (SCB)
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB)
บมจ. ป.ต.ท. (PTT)
บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH)
บมจ. ป.ต.ท.สผ (PTTEP)
รวม
(2) พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 10/364/48
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 24/364/48
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 35/364/48
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 49/13/364
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่1/2ป/2549
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่1/2ป/2549
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่18/364/49
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พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 3/2ป/2548
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 4/2ป/2549
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่9/364/49
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 6
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2
ตั๋วเงินคลัง L 1/91/49
ตั๋วเงินคลัง L 7/91/49
ตั๋วเงินคลัง L 50/182/48
ตั๋วเงินคลัง L 52/182/48
รวม
(3) ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงินธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) BD001217
ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) BD000370
ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) BD00371
ตั๋วแลกเงินธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกกิ้ง คอรปอเรชั่น
รวม
(4) ตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารอาคารสงเคราะห
ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวม
(5) หุนกู
หุนกูธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549
หุนกูระยะสั้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2
หุนกูระยะสั้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 10
หุนกูระยะสั้นธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โครงการที่ 2/2548 ชุดที่14
รวม
(6) เงินฝากออมทรัพย & เงินฝากประจำ
เงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย ธนาคารคาลิยง จำกัด
เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย ธนาคารโนวาสโกเทีย จำกัด (มหาชน)

ป 2549
บาท
มูลคายุติธรรม
2,020,874.97
4,122,377.56
2,951,669.25
939,739.56
4,365,046.55
1,525,360.41
55,608,110.44

ป 2548
บาท
มูลคายุติธรรม
9,997,559.50
29,874,771.51
4,962,582.13
19,821,880.04
94,303,098.40

9,476,874.36
10,037,420.20
10,037,420.20
29,551,714.76

9,009,798.46
9,931,048.90
9,931,048.90
10,083,424.66
38,955,320.92

5,023,356.16
5,107,260.27
10,130,616.43

-

10,146,497.30
4,017,496.84
2,006,802.22
5,111,689.68
21,282,486.04

-

764,118.73
7,800.63
501.86
582.42
5,009,522.93

245,864.75
209,554.49
5,908,542.76
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เงินฝากออมทรัพย ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)
เงินฝากประจำ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รวม
(7) บัตรเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห
บวก ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย
มูลคาสินทรัพยรวม
หัก คาธรรมเนียมบริษัทจัดการคางจาย
เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพย
จายคืนผลประโยชนคางจาย
มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV)
เงินลงทุน
รับรูรายได
หมายเหตุ รับรูรายไดเปนผลตอบแทนรอยละ (ตอป)

ป 2549
บาท
มูลคายุติธรรม
72,665.82
5,190,256.85
11,045,449.24
23,405,698.94
2,393,380.53
198,917,976.38
(94,608.45)
(856,384.72)
197,966,983.21
197,000,000.00
11,500,000.00
5.84

ป 2548
บาท
มูลคายุติธรรม
1,355,360.66
2,020,520.55
9,739,843.21
10,152,417.73
215,546,800.26
(94,219.98)
(10,500,000.00)
204,952,580.28
200,000,000.00
10,500,000.00
5.25

กองทุนสวนบุคคล สอ.มก. บริหารโดย บลจ. แอสเซทพลัส
สหกรณฯ ไดทำสัญญามอบหมายให บลจ. แอสเซทพลัส เปนผูจัดการบริหารกองทุนสวนบุคคลของ
สอ.มก. และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูรับฝากทรัพยสินในวงเงิน 180 ลานบาท คาธรรมเนียม
บริษัทจัดการ และผูรับฝากทรัพยสินในอัตรารอยละ 1.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (รวมภาษี
มูลคาเพิ่ม) โดยกำหนดนโยบายการลงทุนภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ โดย
ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยูในความรับผิดชอบของสหกรณ ทั้งนี้ใหลงทุนในตราสารแหงทุน
ในกลุมรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชยไมเกินรอยละ 75 ของเงินกองทุนและลงทุนในตราสารแหงหนี้ (ซึ่งรวม
ถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ) วงเงินไมนอยกวา 25% ของเงินกองทุน
ผลการดำเนินงานของกองทุนประจำป 2549 มีสวนต่ำกวามูลคาการลงทุนในกองทุน ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2549 เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 179,031,868.41 บาท ร อ ยละ (0.54) ต อ ป ค า ธรรมเนี ย มการจั ด การ
2,632,437.48 บาท คงเหลื อ ส ว นต่ ำ กว า ทุ น เป น เงิ น 968,131.59 บาท รายละเอี ย ดการลงทุ น โดย
บลจ. แอสเซทพลัส ดังนี้
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รายละเอียดการลงทุนโดย บลจ. แอสเซทพลัส

(1) หุนสามัญ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (SCB)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
บมจ. ป.ต.ท. (PTT)
บมจ. ป.ต.ท.สผ (PTTEP)
บมจ. การบินไทย (THAI)
บมจ. ไทยออยล (TOP)
บมจ. อสมท. (MCOT)
รวม
(2) พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง, ตั๋วสัญญาใชเงิน และหุนกู
พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 7
พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 8
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L 49/182/48
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L 51/182/48
ตั๋วสัญญาใชเงินบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ซิกโก จำกัด (มหาชน)
หุนกูระยะสั้นของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการที่ 1/2548 ชุดที่ 7-8
หุนกูระยะสั้น ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ชุดที่ 35/2549
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่1/2ป/2549
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 3/364/49
รวม
(3) เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
มูลคาสินทรัพยรวม
หัก คาธรรมเนียมจัดการคางจาย และเจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพย
มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV)
เงินลงทุน
รับรูรายได
หมายเหตุ รับรูรายไดเปนผลตอบแทนรอยละ (ตอป)

ป 2549
บาท
มูลคายุติธรรม

ป 2548
บาท
มูลคายุติธรรม

5,115,000.00
4,335,750.00
5,162,000.00
3,324,880.00
2,983,330.00
10,080,000.00
6,127,750.00
1,960,275.00
39,088,985.00

10,479,000.00
7,021,000.00
4,005,750.00
5,045,140.00
4,841,100.00
18,102,600.00
13,168,800.00
11,347,450.00
3,357,300.00
77,368,140.00

9,866,568.42
9,775,776.11
65,000,000.00
-

9,683,146.80
9,607,195.20
14,917,849.65
4,758,569.18
5,200,000.00
10,000,000.00
14,999,807.40

15,139,630.01
10,239,166.20
19,899,933.40
129,921,074.14
10,740,916.44
179,750,975.58
(719,107.17)
179,031,868.41
180,000,000.00
-

69,166,568.23
9,662,717.96
156,197,426.19
(506,089.95)
155,691,336.24
150,000,000.00
14,500,000.00
9.67
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ขอผูกพัน
1. วงเงินกูยืมระยะสั้นของธนาคารตางๆ โดยใชหลักประกันในรูปพันธบัตรและหุนกู มีดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขายอย มก. วงเงินกู 100 ลานบาท
- พันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ อายุ 5 ป จำนวนเงิน 100 ลานบาท
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน วงเงินกู 250 ลานบาท
- หุนกู ป.ต.ท. ครั้งที่ 1/2547 อายุ 8 ป จำนวนเงิน 140 ลานบาท
- หุนกู ป.ต.ท. ครั้งที่ 1/2547 อายุ 10 ป จำนวนเงิน 220 ลานบาท
1.3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ วงเงินกู 900 ลานบาท
- พันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ อายุ 5 ป จำนวนเงิน 50 ลานบาท
- พันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ อายุ 7 ป จำนวนเงิน 99.86 ลานบาท
- พันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ อายุ 10 ป จำนวนเงิน 153 ลานบาท
- พันธบัตรออมทรัพยปงบประมาณ 2547 อายุ 10 ป จำนวนเงิน 165 ลานบาท
- พันธบัตรรัฐบาลเพื่อบริหารหนี้ อายุ 3 ป จำนวนเงิน 160 ลานบาท
- พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ อายุ 3 ป จำนวนเงิน 30 ลานบาท
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห อายุ 4 ป จำนวนเงิน 200 ลานบาท
1.4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา วงเงินกู 500 ลานบาท
- พันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ อายุ 5 ป จำนวนเงิน 50 ลานบาท
- พันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ อายุ 7 ป จำนวนเงิน 240 ลานบาท
2. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารตางๆ โดยใชหลักประกันในรูปพันธบัตรฯ มีดังนี้
2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขายอย มก. วงเงินเบิกเกินบัญชี 20 ลานบาท
- พันธบัตรปงบประมาณ 2547 อายุ 7 ป จำนวนเงิน 22 ลานบาท
2.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางเขน วงเงินเบิกเกินบัญชี 5 ลานบาท
- พันธบัตรปงบประมาณ 2547 อายุ 7 ป จำนวนเงิน 5.50 ลานบาท
2.3 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วงเงินเบิกเกินบัญชี 20 ลานบาท
- พันธบัตรปงบประมาณ 2547 อายุ 7 ป จำนวนเงิน 20 ลานบาท
3. อื่นๆ
3.1 ใชค้ำประกันการใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง วงเงิน 0.16 ลานบาท
- พันธบัตรปงบประมาณ 2547 อายุ 7 ป จำนวนเงิน 0.16 ลานบาท
3.2 ใชค้ำประกันการถอนเงินฝากผานตู ATM ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
- พันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ อายุ 10 ป จำนวนเงิน 25 ลานบาท
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4. ลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยคางรับ ประกอบดวย
ป 2549
บาท
4.1 ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินกู - ปกติ (สมาชิก)
ลูกหนี้เงินกู - ปกติ (สอ.อื่น)
รวมลูกหนี้ระยะสั้น
4.2 ระยะยาว
ลูกหนี้เงินกู - ปกติ (สมาชิก)
ลูกหนี้เงินกู - ปกติ (สอ.อื่น)
ลูกหนี้เงินกู มก. 8 โครงการ
รวมลูกหนี้ระยะยาว
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
รวมลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

ป 2548
บาท

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

264,341,792.49
1,285,547,751.80
1,549,889,544.29

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

1,684,091,221.29
2,261,696,000.00
300,914,993.46
4,246,702,214.75
1,184,249.20
5,797,776,008.24
(91,023,224.64)
5,706,752,783.60

ในป 2548 รายการลูกหนี้ระยะสั้นไดรวมลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 8,269,367.05 บาท และลูกหนี้
ระหวางดำเนินคดี จำนวน 996,318.27 บาท และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ จำนวน 8,468,630.70 บาท ซึ่งได
จัดประเภทใหมภายใตรายการลูกหนี้อื่นเพื่อแสดงรายการเปรียบเทียบกับป 2549
ในป 2548 รายการดอกเบี้ยคางรับไดรวมดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่นคางรับ จำนวน 25,051.37 บาท ไวดวย
ซึ่งไดจัดประเภทใหมภายใต ร ายการสิ น ทรั พ ย อื่ น เพื่ อ แสดงรายการเปรี ย บเที ย บกั บ ป 2549 ตามคู มื อ การจั ด ทำ
งบการเงินสหกรณออมทรัพย หนา 5 และคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณที่ กษ 0404/3329 ลว. 28 กันยายน 2549

5. ลูกหนี้อื่น-สุทธิ ประกอบดวย
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ลูกหนี้ระหวางดำเนินคดี
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ

ป 2549
บาท
6,341,235.38
4,122,669.69
19,206.00
820.00
10,483,931.07
(7,510,223.88)
2,973,707.19

ป 2548
บาท
8,269,367.05
996,318.27
45,406.00
9,311,091.32
(8,468,630.70)
842,460.62
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6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - ราคาตามบัญชี ประกอบดวย

ที่ดิน
อาคารศูนยฝกอบรมระยอง
ยานพาหนะ
ครุภัณฑ สอ.มก.
ครุภัณฑ KU HOME
สินทรัพยระหวางปรับปรุง (หอประวัติ)
รวม

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

ป 2548
บาท
5,581,950.00
4,783,574.05
214,853.51
3,424,399.57
2,372.00
14,007,149.13

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

127,372,792.67
834,480.30
128,207,272.97

32,320,273.11
460,616.45
20,500.00
791,504.39
12,792.21
21,732,410.00
30,329.93
55,368,426.09

50,682,754.20
25,051.37
20,500.00
810,604.39
16,272.44
12,755,033.00
76,650.06
64,386,865.46

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

221,136,605.12
6,544,900,523.28
223,310,720.13
6,989,347,848.53

7. สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย
สิทธิการใชประโยชน
สิทธิการใชซอฟแวร
รวม

8. สินทรัพยอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่นคางรับ
เงินประกันและมัดจำ
เงินทดรองดำเนินคดี
คาใชจายจายลวงหนา
สินทรัพยแทนการชำระหนี้รอจำหนาย
อื่นๆ
รวม

9. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากประจำ
รวม
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10. เงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
เงินกูยืมระยะสั้น
ตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 3 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 6 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 8 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 9 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 12 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 15 เดือน
รวมตั๋วสัญญาใชเงิน
รวมเงินกูยืมระยะสั้น

ป 2549
บาท
390,000,000.00

ป 2548
บาท
70,000,000.00

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

70,000,000.00

10,307,631.46
173,095.89
14,107,390.90
2,835,392.69
41,717,586.01
2,069,254.47
8,646,048.56
495,625.54
305,850.00
2,575,444.00
83,233,319.52

6,452,229.56
158,794.52
1,925,897.38
42,086,820.70
2,500,000.00
436,465.56
10,414,318.95
2,627,000.00
(99,255.00)
1,054,456.06
67,556,727.73

13,693,153.55
31,417,732.16
26,653,252.52
13,926,731.95
85,690,870.18

12,817,118.44
23,799,756.20
26,653,252.52
5,422,895.53
68,693,022.69

11. หนี้สินอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย
ดอกเบี้ยเงินกูคางจาย
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินคางจาย
คาใชจายคางจาย
เงินรอจายคืน
รายไดรับลวงหนา
ภาษีหัก ณ ที่จาย
สำรองบำเหน็จเจาหนาที่
เงินประกัน
เงินโครงการสงเคราะห
อื่นๆ
รวม

12.ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับเงินปนผล
ทุนสะสมสรางสำนักงาน
ทุนสวัสดิการสมาชิก
รวม
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13. กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น ประกอบดวย
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
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ป 2549
บาท
(36,249,755.92)
42,184,718.33
5,934,962.41

ป 2548
บาท
17,403,620.20
(53,653,376.12)
(36,249,755.92)

วาระที่ 5
การพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำป 2549
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พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2549
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 26/2549 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550
ใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2549 จำนวน 253,902,154.02 บาท ดังนี้
ป 2549
รายการ
1 ทุนสำรอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกำไรสุทธิ
2 คาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 5 ของกำไรสุทธิไมเกิน 10,000 บาท
3 เงินปนผลรอยละ 6.00 ตามหุนที่ชำระแลว
4 เงินเฉลี่ยคืนรอยละ 30 ของดอกเบี้ยเงินกูที่ชำระแลว
5 เงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ
6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุน
7 ทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ
8 ทุนสวัสดิการสมาชิกไมเกินรอยละ 20 ของกำไรสุทธิ
ผลการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2549 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1 กลับมาเปนของสมาชิก
2 เปนประโยชนแกสมาชิก
3 เปนของกรรมการและเจาหนาที่
4 เปนของสันนิบาตสหกรณ

หมายเหตุ
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ป 2548

บาท

%

บาท

%

45,211,313.01
10,000.00

17.81
0.00

47,363,614.78
10,000.00

20.00
0.00

53.95 116,882,869.95
14.91 30,935,447.47
2.05 4,845,050.61

49.36
13.06
2.05

136,985,575.93
37,854,918.34
5,207,393.44
432,030.34

0.17

7,617,975.96

3.22

5,077,282.11 2.00 5,527,282.11
2.33
23,123,640.85 9.11 23,623,640.85
9.98
253,902,154.02 100.00 236,805,881.73 100.00
174,840,494.27 68.86 147,818,317.42 62.42
73,844,266.31 29.08 84,132,513.70 35.53
5,207,393.44 2.05 4,845,050.61
2.05
10,000.00 0.00
10,000.00
0.00
253,902,154.02 100.00 236,805,881.73 100.00
ตอป
6.02
1.81
4.21
3.84
4.56
4.59

1) อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยทั้งป
หัก เงินเฉลี่ยคืนใหรอยละ 30 ของดอกเบี้ยเงินใหกู
คงเหลือ ดอกเบี้ยเงินกูรอยละ
2) อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกชนิดเฉลี่ยทั้งป
3) อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากบวกตั๋วสัญญาใชเงิน
4) อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 1 ป เฉลี่ยของธนาคารขนาดใหญ ป 2549
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม..............................................................................................................................................................................................

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย
ในการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย
ประจำป 2550
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ประมาณการ รายได - รายจาย
ประจำป 2550
1. ประมาณการรายได
1.1 ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก
1.2 ดอกเบีย้ เงินใหกูแกสหกรณอื่น
1.3 รายไดจากการลงทุนอื่น
รวม

2. ประมาณการรายจาย
2.1 ดอกเบี้ยจาย
2.2 คาใชจา ยในการบริหาร
รวม
ประมาณการรายไดสูงกวารายจาย
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ลานบาท
151.00
256.00
171.00
578.00

ลานบาท
299.00
48.00
347.00
231.00
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
งบประมาณรายจาย ประจำปการเงิน 2550
คณะกรรมการดำเนินการขอนำเสนองบประมาณรายจายตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2549 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 48 (23) ดังนี้
บาท : หนวย
1. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
15,680,440.00
2. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
2,930,890.00
3. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
13,632,700.00
4. หมวดคาใชจายดำเนินงานอื่น
10,553,600.00
รวมคาใชจาย
42,797,630.00
5. งบจัดซื้อครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
9,704,000.00
รวม
52,501,630.00
รายการ
1. หมวดคาใชจาย เกี่ยวกับ
เจาหนาที่
1.1 เงินเดือน อัตราใหม
เงินปรับเพิ่ม

ป 2549
ป 2550
ขอตั้ง
งบประมาณ
จายจริง
16,342,447.00 13,188,282.70 15,680,440.00

เหตุผลและความจำเปน

11,767,687.00 10,202,439.76 11,985,720.00 - สำหรับอัตราเดิม 26 อัตรา
- อัตราวาง 2 อัตรา (สืบเนือ่ ง 1, เพิม่ 1)
- สำหรับไวเลือ่ นขัน้ และปรับเงินเดือน
- เงินรางวัลพิเศษสำหรับเจาหนาที่
- คาตอบแทนวิชาชีพ
858,600.00 1,271,446.48 772,800.00 - เงินสมทบเขากองทุนสำรองเลีย้ งชีพและกองทุน
1.2 สมทบเขากองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพและกองทุนบำเหน็จ
บำเหน็จเจาหนาที่
261,000.00 226,222.00 252,000.00 - คาประกันสังคม
1.3 สมทบเขากองทุนประกัน สังคม
1.4 เขาโครงการ
1,067,700.00
- สำหรับจายใหเจาหนาที่ที่เขารวมโครงการ
รวมใจจากกัน
1.5 คาใชจายเจาหนาที่เขา
รวมประชุมสัมมนา

296,000.00

217,112.00

403,600.00 - สำหรับคาใชจายในการไปรวมประชุมสัมมนา
และอบรม ในประเทศและตางประเทศ และ
ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางระหว า งวิ ท ยาเขต
จั ด ฝ ก อบรม พั ฒ นา เพิ่ ม พู น ความรู แ ละ
ประสบการณใหเจาหนาที่
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รายการ
1.6 สวัสดิการตางๆ

1.7 โครงการสนั บ สนุ น การ
ศึกษาตอเจาหนาที่
2. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับ
อาคาร สถานที่ และอุปกรณ
2.1 คาจางดูแลอาคาร สถานที่
และอุปกรณ
2.2 คาซอมแซม บำรุงรักษา
ทรัพยสิน
2.3 คาสาธารณูปโภค

ป 2549
ป 2550
เหตุผลและความจำเปน
ขอตั้ง
งบประมาณ
จายจริง
1,679,460.00 1,221,062.46 1,966,320.00 - สำหรับจายเปนคารักษาพยาบาล คาเลาเรียน
บุตร คาทำศพ เงินสวัสดิการ คาเบี้ยประชุม
คาอาหารกลางวัน คาเครื่องแบบ คาเสื้อสูท
คาประกันชีวิต เงินชวยเหลือบุตร คาครองชีพ
คาทัศนศึกษา คาลวงเวลา คาตรวจสุขภาพ
412,000.00

50,000.00

300,000.00 - สำหรับโครงการสนับสนุนการศึกษาตอของ
เจาหนาที่ (ปริญญาโท/ฯลฯ)

3,118,590.00 2,482,066.78 2,930,890.00
876,830.00

675,176.50

907,730.00 - สำหรับคาจางทำความสะอาด คาจางยาม
รั ก ษาความปลอดภั ย ค า จ า งคนงานดู แ ล
บานพักและที่ดิน
480,000.00 347,802.15 330,000.00 - สำหรับคาซอมแซม บำรุงรักษา และเปลี่ยน
ครุภณั ฑ เครือ่ งคอมพิวเตอร ยานพาหนะ และ
พัฒนาหอประวัติ
1,761,760.00 1,459,088.13 1,693,160.00 - สำหรับจายคาสาธารณูปโภคตางๆ เชน คาน้ำ
คาไฟ คาโทรศัพทสำนักงาน คาโทรศัพทมือถือ
ค า บริ ก ารสั ญ ญาณ UCB ค า เช า สั ญ ญาณ
Lease Line ค า น้ ำ มั น และค า ประกั น ภั ย
ยานพาหนะ อาคาร และตอทะเบียน

3. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับ 12,274,000.00 8,477,644.60 13,632,700.00
สมาชิก
3.1 คาใชจา ยจัดการประชุมใหญ
727,400.00 287,448.25 545,600.00 - สำหรับเปนคาใชจา ยในการจัดการประชุมใหญ 1
และวิสามัญ
ครั้ง และวิสามัญ 2 ครั้ง เชน คาของรางวัล
จับสลาก คาพาหนะสมาชิก คาเบี้ยประชุม คา
รั บ รองสมาชิ ก และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ในการ
จัดการประชุม
3.2 ค า ใช จ า ยในการจั ด พิ ธี
มอบทุนการศึกษา
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200,000.00

157,852.75

200,000.00 - สำหรับเปนคาใชจายในพิธีมอบทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกที่เรียนดี
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รายการ
3.3 คาใชจา ยในการจัดสัมมนา
เกี่ยวกับสมาชิก

3.4 คาประชาสัมพันธขา วสาร

3.5 คาใชจายทำบัตรสมาชิก
3.6 สงเสริมการออมหุน

3.7 โครงการเฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา และ
โครงการครบรอบ 48 ป สอ.มก.
3.8 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
3.9 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ สมาชิก
3.10 คาใชจายอื่นๆ เกี่ยวกับ
สมาชิก

ป 2549
ป 2550
เหตุผลและความจำเปน
ขอตั้ง
งบประมาณ
จายจริง
2,080,000.00 1,642,091.50 2,874,000.00 - สำหรับการจัดสัมมนาสมาชิกแรกเขา จัดพบปะ
สมาชิกหรือสัมมนาสมาชิกพืน้ ทีห่ า งไกล
- โครงการอบรมผูสนใจเปนผูตรวจสอบ
- โครงการพัฒนาอาชีพสมาชิกและครอบครัว
- คาใชจา ยงานเลีย้ งสมาชิกเกษียณอายุราชการ
- โครงการใหความรูแกสมาชิก 3 ครั้ง
- โครงการพัฒนาสุขภาพกาย-สุขภาพจิต 2 ครัง้
- จัดสัมมนาสมาชิก
1,262,500.00 1,095,994.12 1,181,900.00 - สำหรับคาจัดพิมพขา วสารสหกรณ ขาวเลือกตัง้
กรรมการและผูต รวจสอบกิจการ จัดพิมพรายงาน
การประชุมใหญและวิสามัญและรายงานผูต รวจสอบ
จัดพิมพการดวันเกิดและปฏิทนิ ประจำป
945,000.00 974,400.00 1,020,000.00 - สำหรับจายสมทบคาธรรมเนียมรายปบตั รสมาชิก
150,000.00 - สำหรับจายสมทบคาหุนในการสงเสริมการ
ออมหุน จากสมาชิกที่นำเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุน
ไมนอยกวา 1,000 บาท จะไดหุนเพิ่ม 1%
2,400,000.00 1,657,715.00 2,400,000.00 - สำหรั บ จั ด ทำของที่ ร ะลึ ก ในโครงการเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา และโครงการ
ครบรอบ 48 ป สอ.มก.
200,000.00 - เพื่อเปนคาดำเนินการจัดทัศนศึกษาใหสมาชิก
ทีส่ นใจ
500,000.00
500,000.00 - สำหรับสนับสนุนอาชีพเสริมของสมาชิก
4,159,100.00 2,662,142.98 4,561,200.00 - สำหรับจายสมทบเปนคาหุน ใหสมาชิก คาใชจา ย
ซื้อของขวัญใหผูฝากเงิน คาประกันอุ บั ติ เ หตุ
คาใชจา ยในการทำจำนองและตรวจหลักทรัพย
ในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด จัดอบรมผูป ระสานงาน
คาใชจา ยในการสรรหากรรมการและผูต รวจสอบ
กิจการ คาใชจา ยจัดงานเลีย้ งขอบคุณผูใ หบริการ
คาใชจายตามแผนพัฒนาเงื่อนไขบริการเงินกู
คาปรับปรุงระบบอนุมัติเงินกู คาสมนาคุณการ
บริการสมาชิก โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาสหกรณออมทรัพย
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รายการ
4. หมวดคาใชจายใน
การดำเนินงานอื่น
4.1 คาเบี้ยประชุม

ป 2549
ป 2550
ขอตั้ง
งบประมาณ
จายจริง
10,182,600.00 6,628,567.53 10,553,600.00
1,300,800.00

783,600.00 1,020,000.00 - สำหรั บ คณะกรรมการดำเนิ น การ คณะ
กรรมการชุดตาง ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา
136,690.91 115,200.00 - สำหรั บ กรรมการที่ เ กษี ย ณที่ ม าปฏิ บั ติ ง าน
สำหรับกรรมการที่เดินทางระหวางวิทยาเขต
และเดินทางจากสถานีวิจัย
499,224.35 630,000.00 - สำหรับเปนคาใชจายในการไปประชุม สัมมนา
และดูงาน

4.2 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

152,400.00

4.3 คาใชจายในการไปประชุม
สัมมนา

506,000.00

4.4 คาใชจายในสวนของ
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบฯ

669,000.00

599,463.64

4.8 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

800,000.00

237,731.14 700,000.00

4.9 คาวัสดุอื่นๆ

731,600.00

479,600.97

4.5 คาสนับสนุนกิจการของ
มก.
4.6 คาสมนาคุณ

4.7 คาสัมมนาอื่นๆ
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648,000.00 - สำหรั บ เป น ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ ที่ ป รึ ก ษาและ
ผูต รวจ เชน คาตรวจสอบกิจการ คาตรวจสอบ
ภายใน คาสอบบัญชี คาตรวจสุขภาพ คาเครือ่ งแบบ
คาประชุม สัมมนาและอบรม
1,600,000.00 1,239,613.00 1,600,000.00 - สำหรับสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน
ของมก. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผูอาวุโส
1,070,000.00 677,007.27 873,600.00 - สำหรับจายใหกองคลัง สำนักบริการคอมพิวเตอร
และผูใ หความชวยเหลือสหกรณ ผูป ระสานงาน
ตามหนวยงานตางๆ และเขียนบทความลงขาวสาร
688,000.00 608,777.68 400,000.00 - สำหรับคาจัดสัมมนารวมกับสหกรณอื่น จัด
ประชุมระหวางเจาหนาที่และกรรมการ
- สำหรั บ แบบพิ ม พ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งาน
สหกรณ ใบเสร็จ หนังสือกู หนังสือค้ำประกัน
สมุ ด บั ญ ชี สมุ ด ทะเบี ย น สลิ ป เงิ น ฝาก
สมุดเงินฝาก แฟม ซองจดหมาย การด อื่นๆ

642,000.00 - เปนคาวัสดุของใชรวมทั้งอุปกรณที่จำเปนกับ
สำนักงานและวัสดุที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษตอเนื่อง
ผ า หมึ ก หมึ ก ใส เ ครื่ อ งพิ ม พ กระดาษไข
เครื่องคิดเลข วัสดุในการรับรอง ชา กาแฟ
นมผง น้ำตาล จาน ชาม ถวย อื่นๆ
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รายการ
4.10 คาใชจายทั่วไป

5. หมวดครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
5.1 ครุภัณฑ

ป 2549
ป 2550
เหตุผลและความจำเปน
ขอตั้ง
งบประมาณ
จายจริง
2,664,800.00 1,366,858.57 3,924,800.00 - สำหรับเปนคาใชจา ยทัว่ ไป เชน คาดำเนินคดีความ
คาบริการธุรกรรมเงินสด คาประกันรักษาเงินสด
คาอากรเช็ค คาธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร
คาใชจายในการไปเยี่ยมชมสหกรณอื่น และ
รับรองผูม าเยีย่ มชมสหกรณ คาจางผูเ ชีย่ วชาญ
เฉพาะเรื่อง คาแสตมป คาพวงหรีด และอื่นๆ
คาเครื่องแบบ ตรวจสุขภาพ ประกันชีวิต
6,940,000.00 4,342,840.30 9,704,000.00
4,840,000.00 3,670,945.90 4,704,000.00 - สำหรับอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวรใช
ในโครงการสหกรณ 24 ชั่วโมง รวม 3 สาขา
ประกอบดวย
- เครื่อง Kiosk
- เครือ่ งพิมพสมุดคูฝ ากดวยตนเอง (Auto Passbook)
- ตูสหกรณ 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ: การเบิกจายใหรอดูผลการใชงานเครือ่ งแรก
และติดตามความกาวหนาของธนาคารกอน (ตามมติคณะ
กรรมการดำเนินการครัง้ ที่ 25/2549 วันที่ 28 ธ.ค. 2549)

5.2 ที่ดินและสิ่งกอสราง

2,100,000.00

- คาพัฒนาโปรแกรมฉุกเฉินเดินสะพัด และเครื่อง
คอมพิวเตอรตามแผนพัฒนา กลองดิจิตอล
โทรทัศนวงจรปด ระบบเครือ่ งเสียง ตูเ ก็บเอกสาร
โตะและเกาอี้ใชทั้งที่บางเขนและกำแพงแสน
671,894.40 5,000,000.00 - คาปรับปรุงสำนักงาน (บางเขน กพส.) และ
โครงการกอสราง/ปรับปรุงโครงการบานพัก ที่
ระยอง และเพื่อพัฒนาโครงการบานที่ระยอง
เพื่อพัฒนาสินทรัพย แทนการชำระหนี้ รอ
จำหนาย (ทรัพยสินที่ซื้อจากกรมบังคับคดี)

รวมทั้งสิ้น

48,857,637.00 35,119,401.91 52,501,630.00

งบลงทุน (จัดซื้อทรัพยสิน)
งบคาใชจาย

6,940,000.00 4,342,840.30 9,704,000.00
41,917,637.00 30,776,561.61 42,797,630.00
85.80

81.52 งบคาใชจายเทียบไดเปนรอยละ 81.52%
ของงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ (1) ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจายในหมวดตางๆ เฉพาะงบคาใชจายเทานั้น
(2) งบประมาณรายจาย ประจำปการเงิน 2550 จัดหมวดหมูต ามงบการเงินใหมของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
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วาระที่ 7
พิจารณารายงานของผูตรวจสอบกิจการ
ประจำป 2549
(เอกสารแจกในที่ประชุม)

วาระที่ 8
เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานและผูตรวจสอบกิจการ
ประจำป 2550
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เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ขอ 43 การเลือกตั้งและการดำรง
ตำแหนง ใหสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีก
ไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหเลือกจากสมาชิกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคนจาก
ที่ประชุมใหญและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน โดยใหเลือกจากสมาชิกที่เปนบุคลากรสายวิชาการและ
สายธุรการ ในอัตราสวน 7:7
กรรมการดำเนินการที่อยูตามวาระป 2549-2550 ตามขอบังคับขอ 44 มี 7 คน ดังนี้
สายวิชาการ รายชื่อดังนี้
สายธุรการ รายชื่อดังนี้
1. ผศ.กุลกานต วงษสิงห
1. นายบุญชวย เอี่ยมประพัฒน
2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน
2. นายสุพจน ยุตติยงค
3. ดร.วิวัฒน แดงสุภา
3. นายอรรถพงศ คำอาจ
4. ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการอยูในตำแหนงจนครบวาระกำหนดเวลาสองป ตามขอบังคับขอ 44
สหกรณตองดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหนงที่วางลง 7 คน ไดแกสายวิชาการ 3 คน
และสายธุรการ 4 คน
กรรมการตองดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหนงทีว่ า งลงไดแกสายวิชาการ 3 คน
และสายธุรการ 4 คน
บัดนี้ไดดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการประจำป 2550 เปนที่เรียบรอยแลว โดยเรียงตามอักษร
ดังนี้
สายวิชาการ
สายธุรการ
1. รศ.บพิธ จารุพันธ
1. นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
2. ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
2. นางพูนทรัพย บุญรำพรรณ
3. ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
3. นายวิเชียร ไลเลิศ
4. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ สมาชิกทัง้ 7 คน เปนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ประจำป 2550
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………................................................................................………
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เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ขอ 58, ขอ 59 และระเบียบวาดวย
การสรรหาผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2547 ใหมีผูตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน อยูในตำแหนงคราวละหนึ่งป
การบัญชีของสหกรณ ประกอบดวยผูสมัครที่มีความรูและประสบการณตามกลุมสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความรูทางดานการเงิน การบัญชี
2. มีความรูทางดานกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณทางกฎหมายสหกรณ หรือใชวิชาชีพนั้น
เกี่ยวกับสหกรณมากอน
3. มีความรูทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณโดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดำเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ โดยวิธีการใหสมาชิกลงคะแนนเลือก
ไดไมเกิน 3 คน โดยเลือกสาขาวิชาชีพละ 1 คน จากรายชื่อที่ประกาศใหเลือกทั้งหมด แลวนำรายชื่อผูไดรับ
การสรรหาที่ไดคะแนนมากที่สุดในแตละสาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 คน เสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป
ใหเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. ดานการเงิน การบัญชี ไดแก นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
2. ดานกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ ไมมีผูสมัคร
3. ดานบริหารทั่วไป/ประสบการณโดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ ไดแก นายธีรศักดิ์ ดีชัย
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 2 คน เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2550

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………….......................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
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ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
เรื่อง ผลสรรหากรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2550
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด เรือ่ ง การรับสมัครเขารับการสรรหา
กรรมการดำเนินการ ประจำป 2550 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2550
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 และไดดำเนินการสรรหากรรมการและผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2550 ในวันที่
13 ธันวาคม 2549 นั้น
บัดนี้ ผลการสรรหาไดเสร็จสิ้นแลว โดยมีผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบ
กิจการ ประจำป 2550 เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้
กรรมการสายวิชาการ
1. รศ.บพิธ จารุพันธุ
2. ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
3. ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
กรรมการสายธุรการ
1. นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
2. นางพูนทรัพย บุญรำพรรณ
3. นายวิเชียร ไลเลิศ
4. นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
ผูตรวจสอบกิจการ
ดานการเงิน/บัญชี
นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
ดานกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ
ไมมีผูสมัคร
ดานการบริหารทั่วไป
นายธีรศักดิ์ ดีชัย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2549

(รศ.วัฒนา สวรรยาธิปติ)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
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ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
เรือ่ ง ผลคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการและผูต รวจสอบกิจการ ประจำป 2550
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด เรื่อง การรับสมัครเขารับการ
สรรหากรรมการดำเนินการ ประจำป 2550 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป
2550 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ไดดำเนินการสรรหากรรมการและผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2550
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2549 นั้น
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด จึงขอประกาศผลคะแนนสรรหากรรมการ
ดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2550 เรียงตามหมายเลข ดังนี้
กรรมการ สายวิชาการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร
ได
522 คะแนน
หมายเลข 2 ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร
ได
406 คะแนน
หมายเลข 3 รศ.บพิธ จารุพันธ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
ได
575 คะแนน
256 คะแนน
หมายเลข 4 นายลักษณ เพียซาย
สังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ได
หมายเลข 5 นายภาสวิชญ หลาวมา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร กพส. ได
149 คะแนน
หมายเลข 6 นายสาวุฒิ ลาภเกิน
สังกัดโรงเรียนสาธิตแหง มก.
ได
290 คะแนน
กรรมการ สายธุรการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
สังกัดกองยานพาหนะฯ
ได 1,084 คะแนน
หมายเลข 2 นายวิเชียร ไลเลิศ
สังกัดคณะเกษตร กพส.
ได 1,209 คะแนน
สังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตย ได
925 คะแนน
หมายเลข 3 นางพูนทรัพย บุญรำพรรณ
หมายเลข 4 นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
สังกัดกองคลัง
ได
786 คะแนน
หมายเลข 5 นายสถิตย สุนทรวิภาต
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
ได
116 คะแนน
หมายเลข 6 นายธงพล ศรีสวัสดิ์
สังกัดสำนักงานทรัพยสิน
ได
374 คะแนน
หมายเลข 7 นายมาโนช สุวรรณศิลป
สังกัดสำนักกีฬา
ได
642 คะแนน
ได
581 คะแนน
หมายเลข 8 นายมนตรี พรนภาลัย
สังกัดคณะเกษตร กพส.
หมายเลข 9 น.ส.กมลธรรม เลิศอุปถัมภ
สังกัดกองการเจาหนาที่
ได
579 คะแนน
หมายเลข 10 นายปรีดา เสรีประทีป
สังกัดคณะวิทยาศาสตร
ได
450 คะแนน
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ผูตรวจสอบกิจการ รายชื่อเรียงตามหมายเลข ดังนี้
ดานการเงิน/บัญชี
หมายเลข 1 นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา สังกัดสำนักงานอธิการบดี
หมายเลข 2 น.ส.ภัคสุภาพร ยืนยง
สังกัดกองคลัง
หมายเลข 3 ไมมีผูสมัคร
ดานกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ
ไมมีผูสมัคร
ดานการบริหารทั่วไป
สังกัดคณะศึกษาศาสตร
หมายเลข 7 รศ.สบสันติ์ มหานิยม
หมายเลข 8 นายพงศปณต สุภาสัย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
หมายเลข 9 นายธีรศักดิ์ ดีชัย
สังกัดคณะเกษตร

ได
ได

1,227 คะแนน
1,057 คะแนน

ได
ได
ได

646 คะแนน
390 คะแนน
1,145 คะแนน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2549

(รศ.วัฒนา สวรรยาธิปติ)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

สรุปการมาใชสิทธิ์สรรหา
กรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2550
หนวย : คน
สายวิชาการ

วิทยาเขต
บางเขน
อัตรารอยละ
กำแพงแสน
อัตรารอยละ
ตางจังหวัด
อัตรารอยละ
รวม
อัตรารอยละ

สายธุรการ

ผูม สี ทิ ธิส์ รรหา

ผูมาใชสิทธิ์

ผูไมใชสิทธิ์

ผูม สี ทิ ธิส์ รรหา

ผูมาใชสิทธิ์

ผูไมใชสิทธิ์

2,323
100
472
100
213
100
3,008
100

565
24.32
189
40.04
94
44.13
754
25.07

1,758
75.68
283
59.96
119
55.87
2,041
67.85

1,798
100
678
100
393
100
2,869
100

1,149
63.90
520
76.70
348
88.55
2,017
70.30

649
36.10
158
23.30
45
11.45
807
28.13

สรุปจำนวนบัตรดี - บัตรเสีย การมาใชสิทธิ์สรรหา
กรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2550
หนวย : ใบ
วิทยาเขต

บางเขน
อัตรารอยละ
กำแพงแสน
อัตรารอยละ
ตางจังหวัด
อัตรารอยละ
รวม
อัตรารอยละ

สายวิชาการ

สายธุรการ

บัตรดี

บัตรเสีย

รวม

บัตรดี

บัตรเสีย

รวม

560
99.12
186
98.41
91
96.81
837
98.70

5
0.88
3
1.59
3
3.19
11
1.30

565
100
189
100
94
100
848
100

1,128
98.17
513
98.65
341
97.99
1,982
98.26

21
1.83
7
1.35
7
2.01
35
1.74

1,149
100
520
100
348
100
2,017
100
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วาระที่ 9
พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและ
กำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจำป 2550

รายงานกิจการประจำป ๒๕๔๙
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

การเลือกตั้งผูสอบบัญชี
และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำป 2550
ตามที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณไดจัดทำการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ โดยมี
วัตถุประสงคกระจายงานดานการสอบบัญชีสำหรับสหกรณขนาดใหญที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนดำเนินการ
เกิ น กว า 200 ล า นบาท และมี ร ะบบการบริ ห ารงานที่ ดี ให ผู ส อบบั ญ ชี ภ าคเอกชนเข า มาตรวจบั ญ ชี
โดยอยูภ ายใตการกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และตองผานการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ นัน้
ในป 2549 ที่ประชุมใหญสามัญประจำป ไดมีมติคัดเลือก บจก.เจริญแอนดคอลลีก กรุป โดยนายเจริญ
ศรีแสง ผูชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณฯ รหัส 2-1-13 เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จำกัด ประจำป 2549 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเปนเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสน
สามหมื่นบาทถวน)
สำหรับป 2550 มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดเสนอบริการ
ตรวจสอบบัญชี ประจำป 2550 มายังสหกรณ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการดำเนินการ ในคราววาระการประชุม
ครั้งที่ 23/2549 วันที่ 14 ธันวาคม 2549 ไดตรวจสอบเงื่อนไข ตามขอกำหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
รวมทั้ ง ได พิ จ ารณาถึ ง ระยะเวลาการเข า ปฏิ บั ติ ง าน การสอบบั ญ ชี จำนวนผู ช ว ยผู ส อบบั ญ ชี ตลอดจน
กำหนดการตรวจสอบบัญชีจนสามารถรับรองงบการเงินไดตรงตามกำหนดเวลา และสามารถประชุมใหญ
สามัญประจำปไดไมเกินวันที่ 31 มกราคม 2551 หรือระยะเวลาใกลเคียงกันแลว มีมติเลือกผูสอบบัญชี
เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีสหกรณประจำป 2550 คือ บจก.เจริญแอนดคอลลีก กรุป
โดย นายเจริญ ศรีแสง ดังขอมูลตอไปนี้
ชื่อ
บจก. เจริญแอนด
คอลลีก กรุป
โดย
นายเจริญ ศรีแสง

รหัสผูชำนาญงาน
ตรวจสอบบัญชี
สหกรณฯ
2-1-13

การเขาปฏิบัติงาน
การสอบบัญชี

ผูชวยสอบบัญชี
(คน)

คาธรรมเนียม

2 คน
5 ครั้ง/ ป
130,000.- บาท
- เขาตรวจระหวางป 4 ครั้ง
คุณสมบัติ
ทุก ๆ 3 เดือน และประจำป
เปนหัวหนา
1 ครั้ง
สายสอบบัญชี
- งบการเงินภายใน สั ป ด า ห ตามกรมตรวจฯ
ที่ 2 ของเดื อ น มกราคม
2550

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม………………………………..........................................................................……………………………………………....................
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วาระที่ 10
พิจารณากำหนดวงเงิน
ที่สหกรณจะกูยืมหรือค้ำประกัน
ประจำป 2550

รายงานกิจการประจำป ๒๕๔๙
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

พิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณจะกูยืมหรือค้ำประกัน
ประจำป 2550
ตามขอบังคับขอ 30 วงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน
สำหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ ยังมิไดใหความเห็นชอบวง
เงินกูยืมหรือค้ำประกันสำหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันสำหรับปกอนไปพลาง
ในป 2549 ไดรับอนุญาตจากที่ประชุมใหญกำหนดวงเงินกูยืมจำนวน 2,500 ลานบาท เทากับป 2548
ซึ่งเปนวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ (หนังสือที่ กษ.1107/157 วันที่ 18 มิถุนายน 2547)
เพื่อรองรับการดำเนินธุรกรรมตามแผนงานที่วางไว และรักษาสภาพคลองอยางพอเพียง
สำหรับในป 2550 คณะกรรมการดำเนินการ โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 23/2549 วันที่
14 ธันวาคม 2549 ใครเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญกำหนดวงเงินกูยืม ซึ่งสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จำกัด อาจกูยืมหรือค้ำประกันในวงเงิน 2,800 ลานบาท มากกวาป 2549 เพื่อใหสามารถ
บริหารธุรกิจไดตามแผนงาน และเสริมสภาพคลองตามความจำเปน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
.
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วาระที่ 11
พิจารณาอนุมัติหลักการนำเงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพยตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

รายงานกิจการประจำป ๒๕๔๙
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

พิจารณาอนุมัติหลักการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2543 เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือ
ลงทุนอยางอื่นของสหกรณ มีขอความสำคัญ ดังนี้
ขอ 5 หลักทรัพยที่สหกรณจะนำไปฝากหรือลงทุนไดดังนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรองสลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร
เปนผูสลักหลังหรืออาวัล โดยไมมีขอจำกัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเปนผูออก
(4) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการชำระคืนทั้งตนเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูออก
(6) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กำหนดไวตาม (1) ถึง (5) โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกอน
ขอ 6 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย ตามขอ 5 (6) รวมกันแลวตองไมเกินทุนสำรองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดำเนินการได
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สหกรณฯ มีทุนสำรอง จำนวน 366,003,921.73 บาท รวมกับวงเงินที่
จะไดรบั การจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำป 2550 อีกจำนวน 45,211,313.01 บาท เปนเงิน 411,215,234.74 บาท
ซึ่งสหกรณไดลงทุนตามขอ 5 (6) แลว จำนวน 217.25 ลานบาท ดังนี้
1. หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตไทย ครั้งที่ 1/2547 (A+)
=
62,000,433.85 บาท
2. หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตไทย ครั้งที่ 2/2547 (AAA)
=
10,000,153.05 บาท
=
5,000,000.00 บาท
3. หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตไทย ครั้งที่ 3/2549 (A+)
4. หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตไทย ครั้งที่ 4/2549 (A+)
=
20,000,000.00 บาท
5. หุนกู บมจ. ไฟฟาขนอม (A+)
=
19,751,770.50 บาท
4. กองทุนวายุภักษ
=
100,500,000.00 บาท
217,252,357.40 บาท
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารการลงทุนของสหกรณฯ เปนไปดวยความสะดวกคลองตัว มั่นคงและเกิด
ผลตอบแทนการลงทุ น ที่ ดี คณะกรรมการดำเนิ น การ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ อ นุ มั ติ ใ ห ค ณะกรรมการ
ดำเนินการของสหกรณฯ นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย ตามขอ 5 (6) ไดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.........................................................................………………………………………………………………………………………….......
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ดวยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ไดมีมติครั้งที่ 27/2549 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 เห็นชอบ
ใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2549 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ ขอ 5, ขอ 8, ขอ 18 และ
ระเบียบการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2543 ขอ 4 คุณสมบัติของประธานกรรมการดำเนินการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมดวยแลว
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ขอ 5 ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกมี 2 ประเภท ไดแก สมาชิกสามัญ และสมาชิก
สมทบ
(ก) คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ มีดังตอไปนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนบุคลากร ซึ่งไดรับเงินเดือนประจำใน
หนวยงานตางๆ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หรือเปนลูกจางประจำของสหกรณ หรือเปนลูกจาง
ประจำของสถานีวิทยุ มก. หรือเปนลูกจางประจำ
หน ว ยงานพิ เ ศษอื่ น ใดในสั ง กั ด ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร
(4) ไดรับเงินเดือนประจำและหัก ณ ที่จายได
(5) เปนผูมีความประพฤติดี
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอนื่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค
ในการใหกูยืมเงิน
(ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มีตามขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) บุคคลในครอบครัวของสมาชิก
(2) นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(3) ลูกจางชัว่ คราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(4) นิติบุคคลทางราชการ

ขอความเดิม

(ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มีตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) บุคคลในครอบครัวของสมาชิก
(2) นิสิต และนิสิตเกาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(3) ลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(4) ขาราชการและลูกจางประจำที่เกษียณอายุราชการ
(5) สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอื่นใดที่ไมแสวงหากำไร

(ก) คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ มีดังตอไปนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนบุคลากร ซึง่ ไดรบั เงินเดือนประจำในหนวยงานตางๆ สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือเปนลูกจางประจำของสหกรณ หรือเปน
ลูกจางประจำของสถานีวิทยุ มก. หรือเปนลูกจางประจำหนวยงานพิเศษ
อื่นใดในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(4) ไดรับเงินเดือนประจำและหัก ณ ที่จายได
(5) เปนผูมีความประพฤติดี
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอนื่ ซึง่ มีวตั ถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

ขอ 5 ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกมี 2 ประเภท ไดแก สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมใหม

1. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
ขอบังคับ ขอ 5 ขอ 8 และขอ 18 ดังนี้
เพือ่ ใหนสิ ติ เกาของ มก. ขาราชการ
และลูกจางประจำที่เกษียณอายุ
ราชการ และสมาคม มูลนิธิ
หรือองคกรที่ไมแสวงหากำไร ที่
ประสงค จ ะฝากเงิ น กั บ สหกรณ
เปนสมาชิกสมทบของสหกรณได
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เพื่ อ ให ส หกรณ มี เ สถี ย รภาพ
และความมั่ น คงทางการเงิ น
เมือ่ สมาชิกถึงแกกรรม สหกรณฯ
สามารถโอนหุ น ให แ ก ท ายาท
ผูส บื สันดาน ซึง่ เปนสมาชิกสามัญ
หรือสมาชิกสมทบได

ขอ 8 สิทธิและหนาที่ของสมาชิก สิทธิในฐานะสมาชิกจะมีขึ้นไดเมื่อได
ชำระคาธรรมเนียมแรกเขา ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได
ชำระคาหุนครั้งแรกตามระเบียบของสหกรณแลว อนึ่งสมาชิกมีหนาที่
ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณทุกประการ ตั้งแต
เมื่อมีสิทธิในฐานะสมาชิกดังกลาวแลว

ขอ 8 สิทธิและหนาทีข่ องสมาชิก สิทธิในฐานะสมาชิก
จะมีขนึ้ ไดเมือ่ ไดชำระคาธรรมเนียมแรกเขา ไดลงลายมือชือ่
ในทะเบียนสมาชิก และไดชำระคาหุนครั้งแรกตาม
ระเบียบของสหกรณแลว อนึ่งสมาชิกมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณทุก
ประการ ตั้งแตเมื่อมีสิทธิในฐานะสมาชิกดังกลาวแลว
ขอความใดในขอบังคับ หรือระเบียบของสหกรณ
ที่กลาวถึงสมาชิกใหหมายถึงสมาชิกสามัญ
ในกรณีสมาชิกสมทบใหมสี ทิ ธิ/ไมมสี ทิ ธิ ดังตอไปนี้
(ก) ไมมสี ทิ ธินบั ชือ่ เขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ
การออกเสียงในเรือ่ งใดๆ หรือเปนกรรมการดำเนินการ
(ข) สมาชิ ก ที่ ไ ม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะไม มี สิ ท ธิ กู เ งิ น และ
ค้ำประกันกับสหกรณ
(ค) สมาชิกทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลทางราชการ มีสทิ ธิฝากเงิน
ตามระเบี ย บสหกรณ กรณี ก ารกู เ งิ น ให อ ยู ใ น
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
(ง) สมาชิ ก ที่ เ ป น บุ ค คลในครอบครั ว ของสมาชิ ก
สามั ญ และลู ก จ า งชั่ ว คราวของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร มีสิทธิฝากเงินไดทุกประเภทได
ตามระเบียบของสหกรณ และมีสิทธิกูเงินจาก
สหกรณไดรอ ยละ 80 ของจำนวนเงินฝากของตน
โดยมีเงินฝากเปนประกัน สหกรณจะคิดดอกเบี้ย
เงินฝาก และเงินกูของสหกรณตามระเบียบของ
สหกรณ
ขอความใดในขอบังคับ หรือระเบียบของสหกรณที่กลาวถึงสมาชิก
ใหหมายถึงสมาชิกสามัญ
ในกรณีสมาชิกสมทบใหมีสิทธิ/ไมมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(ก) ไมมีสิทธินับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญการออกเสียง
ในเรื่องใด ๆ หรือเปนกรรมการดำเนินการ
(ข) สมาชิกที่ไมบรรลุนิติภาวะไมมีสิทธิกูเงินและค้ำประกันกับสหกรณ
(ค) สมาชิ ก ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลทางราชการ มี สิ ท ธิ ฝ ากเงิ น ตามระเบี ย บ
สหกรณ กรณีการกูเงินใหอยูในความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
(ง) สมาชิกทีเ่ ปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญและลูกจางชัว่ คราว
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขาราชการ และลูกจางประจำที่
เกษียณอายุราชการ นิสิตและนิสิตเกาของ มก. สมาคม มูลนิธิ
หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ไมแสวงหากำไร มีสิทธิฝากเงินไดทุกประเภท
ตามระเบียบของสหกรณและมีสิทธิกูเงินจากสหกรณไดรอยละ 80
ของจำนวนเงินฝากของตน โดยมีเงินฝากเปนประกันสหกรณจะคิด
ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูของสหกรณตามระเบียบของสหกรณ
(จ) สมาชิกสมทบซึ่งเปนผูสืบสันดานของสมาชิกสามัญ สามารถรับ
โอนหุน ได แตไมมสี ทิ ธินบั ชือ่ เขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ
การออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนกรรมการดำเนินการ

เหตุผล

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมใหม

ขอความเดิม
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ขอ 18 การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกผูออกจากสหกรณ ในกรณีที่ 1. เพือ่ ใหเปนไปตามคำสัง่ ของ
สมาชิกออกจากสหกรณเพราะเหตุตามขอบังคับ ขอ 13 (1) (2) และ (3) นัน้
นายทะเบี ย นสหกรณ ที่
278/2549 สั่ ง วั น ที่ 21
สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายและบรรดา
มี น าคม 2549 เรื่ อ งให
เงินที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะ
สหกรณและชุมนุมสหกรณ
เหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิก
กำหนดเรือ่ งการจายคืนคาหุน
นัน้ มีอยูใ นสหกรณคนื ใหแกผมู สี ทิ ธิไดรบั โดยเฉพาะคาหุน นัน้ ผูม สี ทิ ธิไดรบั
ในกรณี ที่ ข าดทุ น เกิ น ทุ น
หรือทายาทผูสืบสันดาน ซึ่งเปนสมาชิกสามัญ หรือเปนสมาชิกสมทบ
สำรองทีม่ อี ยูไ วในขอบังคับ
จะเรี ย กให ส หกรณ จ า ยคื น ทั น ที โดยไม มี เ งิ น ป น ผลหรื อ เงิ น เฉลี่ ย คื น
สำหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชี 2. เพือ่ ใหสหกรณมเี สถียรภาพ
และความมัน่ คงทางการเงิน
ที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน สำหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อ
เมื่ อ สมาชิ ก ถึ ง แก ก รรม
ทีป่ ระชุมใหญมมี ติใหจดั สรรกำไรสุทธิประจำปนนั้ แลวก็ได สุดแตจะเลือก
สหกรณฯ สามารถโอนหุน
สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของ
ใหแกทายาทผูสืบสันดาน
สหกรณ
ซึ่งเปนสมาชิกสามัญ หรือ
ถาในปใด จำนวนคาหุน ทีถ่ อนคืนเนือ่ งจากสมาชิกลาออกเกินรอยละสิบ
สมาชิกสมทบได
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจใหรอจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ลาออกตอไปในปนั้น
ไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณเนื่องจาก
ตนไดยายหรือออกจากการเปนบุคลากรตามขอบังคับ ขอ 5 (ก) (3) โดย
ไมมีความผิด คณะกรรมการดำเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมใหม

ถาในปใดจำนวนคาหุนที่ตองจายคืนเนื่องจาก
สมาชิ ก ลาออกเกิ น ร อ ยละสิ บ แห ง ทุ น เรื อ นหุ น ของ
สหกรณ ต ามที่ มี อ ยู ใ นวั น ต น ป นั้ น คณะกรรมการ
ดำเนิ น การมี อ ำนาจให ร อการจ า ยคื น ค า หุ น ของ
สมาชิกที่ลาออกตอไปในปนั้นไวจนถึงการประชุ ม
ใหญเมื่อสิ้นปทางบัญชี แตเฉพาะสมาชิกที่ลาออก
จากสหกรณ เนื่องจากตนไดยาย หรือออกจากการ
เป น บุ ค ลากรตามข อ บั ง คั บ ข อ 5(ก)(3) โดยไมมี
ความผิด คณะกรรมการดำเนินการอาจผอนผันเปน
พิเศษ
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ออกจากสหกรณ เ พราะเหตุ
ในกรณีทสี่ มาชิกออกจากสหกรณ เพราะเหตุตามขัอบังคับ ขอ 13 (4)
ตามขอบังคับขอ 13(4) นั้น สหกรณจะจายคาหุน นั้ น สหกรณ จ ะจ า ยค า หุ น เงิ น รั บ ฝาก เงิ น ป น ผล และเงิ น เฉลี่ ย คื น กั บ
เงิ น สะสมรายเดื อ น เงิ น รั บ ฝาก เงิ น ป น ผล และ ดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
เงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้น ลมละลาย
มีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย

ขอ 18 การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกผูอ อกจาก
สหกรณ ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณเพราะ
เหตุตามขอบังคับ ขอ13 (1) (2) และ (3) นัน้ สหกรณ
จะจายคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนคางจายและ
บรรดาเงิ น ที่ ส มาชิ ก นั้ น มี อ ยู ใ นสหกรณ คื น ให แ ก
ผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้น ผูมีสิทธิไดรับจะ
ขอใหสหกรณจายคืนทันที โดยไมมีเงินปนผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้นหรือจะขอใหจายคืน
หลั ง จากวั น สิ้ น ป ที่ อ อก โดยได รั บ เงิ น ป น ผลหรื อ
เงินเฉลีย่ คืน ตามมติทปี่ ระชุมใหญ สำหรับปทอี่ อกนัน้
ดวยก็ได สุดแตจะเลือก

ขอความเดิม
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119

120
ในกรณีทสี่ มาชิกออกจากสหกรณเพราะเหตุตามขอบังคับ ขอ 13 (5)
หรือ (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนคางจาย และ
บรรดาเงินที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาสี่สิบหาวัน โดย
ไมมีเงินปนผล หรือเงินเฉลี่ยคืนประจำปที่ออกจากสหกรณ หรือหาก
สมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตาม
ระเบียบของสหกรณ
กรณีสหกรณมีการดำเนินงานเปนปกติใหจายคืนคาหุนแกสมาชิก
ตามมูลคาหุนที่ปรากฏในขอ 22 แตกรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือ
มีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกที่
พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีและคำนวณมูลคา
หุนที่จะจายคืนแกสมาชิก การคำนวณมูลคาหุนตามวรรคหา ใหใช
เกณฑคำนวณ ดังนี้

ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ออกจากสหกรณ เ พราะเหตุ
ตามขอบังคับขอ 13 (5) หรือ (6) นั้น สหกรณจะจาย
คาหุน เงินปนผล เงินเฉลีย่ คืนคางจายและบรรดาเงินที่
สมาชิกนัน้ มีอยูใ นสหกรณคนื ใหภายในเวลาสีส่ บิ หาวัน
โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนประจำปที่ออกจาก
สหกรณ

มูลคาตอหุน = ทุนเรือนหุนทั้งหมด - (ขาดทุนสะสมคงเหลือ+หนี้สินทั้งสิ้น)
จำนวนหุนทั้งสิ้น
ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไมตอง
ทำการปรับปรุงบัญชีใดๆ แตตอ งเปดเผยการคำนวณมูลคาเงินคาหุน จายคืน
ตอหุน ทีจ่ ะจายคืนสมาชิกไว และใหผสู อบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็น
ตองบการเงินสำหรับสวนตางของมูลคาหุน ทีก่ ำหนดในขอบังคับขอ 22
ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุน และเงินคาหุนจายคืนแกสมาชิกในกรณี
สหกรณขาดทุนสะสมใหนำไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณมีการคำนวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในป
ต อ ๆ ไปสหกรณ ต อ งคำนวณมู ล คา เงิ น ค า หุ น จ า ยคื น ต อ หุ น ให เ ป น
ปจจุบันทุกป และมูลคาหุนดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาหุนที่กำหนด
ไวในขอ 22 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมใหม

ขอความเดิม

เหตุผล
รายงานกิจการประจำป ๒๕๔๙
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ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมใหม

เหตุผล

ขอ 4 ใหมีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวนและ
ขอ 4 ใหมีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวนและอัตราสวนตาม เพือ่ ใหความรวมมือระหวาง มก. กับ
อั ต ราส ว นตามความในข อ บั ง คั บ 43 และ พรบ. ความในขอบังคับ 43 และ พรบ. สหกรณ มาตรา 50 ไมเกินจำนวน 15 คน
สอ.มก. ดำเนินไปดวยดี
สหกรณมาตรา 50 ไมเกินจำนวน 15 คน
อนึ่ง ประธานกรรมการดำเนินการหนึ่งคน ใหที่
อนึ่ง ประธานกรรมการดำเนินการหนึ่งคน ใหที่ประชุมใหญเลือก
ประชุมใหญเลือกจากสมาชิกทีเ่ ปนผูบ ริหารมหาวิทยาลัย จากสมาชิกที่เปนผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดำรงตำแหนง
เกษตรศาสตร ซึ่งดำรงตำแหนงตั้งแตรองอธิการบดี ตั้งแตรองอธิการบดีหรือรักษาการรองอธิการบดีขึ้นไป
ขึ้นไป
ทัง้ นี้ ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการดำเนินการมาจากผูบ ริหารทีร่ กั ษาการ
ใหมีวาระเพียงไมเกินระยะเวลาที่รักษาการนั้น

ขอความเดิม

2. การแกไขระเบียบการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2543
ขอ 4 คุณสมบัติของประธานกรรมการดำเนินการ ดังนี้
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121

วาระที่ 13
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

124

จำนวน
สมาชิก
(คน)

195

297

375

403

453

484

522

595

707

791

950

1,059

1,230

1,421

1,582

1,775

1,917

ป พ.ศ.

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

8,254,843

6,642,253

5,313,889

4,213,589

3,339,739

2,676,369

2,138,252

1,797,512

1,549,742

1,259,022

1,003,410

823,430

639,350

483,100

323,900

185,520

75,280

ทุนเรือนหุน

13,488,847.28

5,638,844.46

4,132,901.00

2,959,707.78

1,958,866.46

1,366,231.79

584,922.21

307,635.06

351,590.89

441,535.17

204,799.26

154,193.74

105,617.76

178,326.10

181,958.92

116,154.18

123,298.79

เงินรับฝาก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตั๋วสัญญาใชเงิน

22,958,320.00

15,343,580.00

11,502,818.00

8,936,395.00

5,596,543.00

3,908,710.00

2,848,283.40

2,195,302.00

1,954,892.50

1,736,720.00

1,088,899.00

951,452.00

718,857.00

555,907.00

452,769.00

274,468.50

179,372.50

เงินใหกูแกสมาชิก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินใหสหกรณอื่น
กูยืม

9,498.45

4,717.75

592,554.18

444,574.58

366,013.25

253,489.30

200,202.17

155,986.92

130,499.55

98,742.16

84,517.40

67,664.13

56,377.99

38,709.43

28,671.51

18,867.41

-

เงินทุนสำรอง

ผลการดำเนินงานในรอบ 48 ป
สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด

234.52

83,930.29

88,930.29

97,682.35

100,182.23

89,918.65

79,113.46

73,795.52

55,605.16

26,700.00

16,500.00

8,500.00

6,500.00

4,500.00

2,838.48

1,438.07

-

ทุนสะสมตามขอ
บังคับ

25,745,220.36

15,816,718.34

12,124,442.04

9,525,916.69

6,103,283.21

4,665,989.39

3,195,552.24

2,494,103.22

2,226,763.23

1,939,810.76

1,388,103.04

1,114,632.73

841,081.11

737,768.15

555,014.77

301,674.18

208,483.21

สินทรัพยรวม

1,317,290.19

1,019,182.20

450,748.97

634,089.47

437,602.78

337,971.51

254,873.79

222,560.54

195,290.31

148,793.78

110,560.19

91,799.56

61,704.07

53,543.49

37,506.26

20,354.93

9,904.42

กำไรสุทธิ
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จำนวน
สมาชิก
(คน)

2,037

2,252

2,440

2,683

2,890

3,216

3,522

3,694

3,774

3,836

3,899

3,943

4,068

4,147

4,232

4,358

4,517

4,674

ป พ.ศ.

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

299,356,590

215,585,980

165,241,820

140,436,800

117,984,020

97,265,930

78,615,880

67,364,300

57,604,560

49,264,940

41,452,100

34,194,920

28,235,290

22,865,890

18,907,640

15,510,260

12,646,600

10,099,913

ทุนเรือนหุน

786,152,784.57

431,080,965.93

259,663,360.39

196,060,001.46

174,984,020.05

162,503,219.38

164,977,423.02

146,231,363.23

116,255,779.69

102,157,125.53

99,998,742.75

85,866,112.13

63,066,963.44

48,457,654.35

36,988,265.32

32,478,189.81

25,752,705.60

20,665,675.04

เงินรับฝาก

7,937,000.00

14,188,000.00

45,675,000.00

18,699,000.00

8,455,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตั๋วสัญญาใชเงิน

765,270,626.37

644,140,027.46

437,340,691.01

367,490,971.13

304,455,384.10

262,783,489.28

198,558,915.17

183,835,662.53

171,386,403.08

159,614,667.69

140,348,212.01

119,748,333.03

92,093,941.84

73,306,018.95

61,656,212.84

50,523,846.68

41,004,784.78

29,317,550.00

เงินใหกูแกสมาชิก

140,367,000.00

47,245,000.00

32,000,000.00

10,900,000.00

-

-

9,756,000.00

13,175,000.00

-

150,000.00

7,150,000.00

-

4,500,000.00

-

-

-

-

-

เงินใหสหกรณอื่น
กูยืม

22,260,146.29

18,441,290.04

15,771,403.41

13,413,920.76

11,635,211.52

9,480,270.64

8,046,742.91

6,713,237.31

5,508,661.40

4,143,121.28

3,338,051.28

2,666,081.28

2,136,951.71

1,830,208.31

1,405,044.53

1,138,533.45

930,941.67

759,729.97

เงินทุนสำรอง

8,409,940.55

7,797,119.55

7,594,684.61

6,511,947.87

5,695,565.34

4,255,766.82

3,489,218.45

2,606,413.36

1,886,049.04

1,283,827.18

872,137.43

610,956.15

310,506.15

312,556.15

203,956.15

164,240.87

148,660.03

86,134.12

ทุนสะสมตามขอ
บังคับ

1,187,070,301.04

741,568,340.90

538,380,140.72

407,530,317.76

344,526,317.33

298,277,650.04

276,038,396.02

243,626,494.10

199,502,461.17

173,528,158.10

159,331,992.06

134,424,586.36

102,274,613.90

80,795,472.35

65,627,020.24

53,482,317.85

43,630,652.00

34,883,211.72

สินทรัพยรวม

49,199,158.93

37,998,459.30

26,645,575.11

23,527,262.71

17,751,589.23

17,336,608.19

14,306,663.98

13,277,343.07

11,896,052.61

10,600,264.84

8,050,671.61

6,719,678.28

5,254,274.76

2,905,074.80

3,481,584.52

2,646,774.76

2,075,837.85

1,712,196.95

กำไรสุทธิ

รายงานกิจการประจำป ๒๕๔๙
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125

จำนวน
สมาชิก
(คน)

4,811

4,911

5,093

5,244

5,309

5,329

5,369

5,425

5,488

5,607

5,711

5,793

5,912

ป พ.ศ.

2537

126

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2,398,686,370.00

2,166,046,900.00

1,898,757,040

1,645,476,800

1,413,855,160

1,274,404,460

1,144,546,510

878,302,610

701,539,930

630,788,110

530,784,050

453,027,840

384,482,000

ทุนเรือนหุน

6,215,854,699.93

6,989,347,848.53

6,393,512,157.58

5,825,240,487.27

5,481,847,739.51

5,468,353,369.15

5,117,114,813.32

4,529,083,156.61

4,000,276,653.18

2,663,650,579.35

2,063,583,721.49

1,313,731,732.70

1,046,462,544.43

เงินรับฝาก

638,759,000.00

-

-

-

-

7,000,000.00

-

-

-

-

-

-

92,000.00

ตั๋วสัญญาใชเงิน

2,248,990,879.26

1,957,698,699.10

1,789,567,630.94

1,677,565,743.45

1,566,407,762.96

1,497,206,449.29

1,507,437,090.51

1,415,485,168.44

1,414,458,637.39

1,345,755,736.04

1,171,055,454.79

1,024,280,005.48

849,283,905.55

เงินใหกูแกสมาชิก

3,848,204,751.80

3,547,243,751.80

2,875,258,751.80

2,283,729,751.80

1,883,939,775.00

1,989,744,500.00

1,780,315,500.00

2,099,782,560.00

2,126,990,000.00

1,373,430,000.00

1,016,125,000.00

608,205,000.00

434,875,000.00

เงินใหสหกรณอื่น
กูยืม

366,003,921.73

318,640,306.95

276,152,090.37

224,265,247.42

172,297,345.08

145,047,025.63

124,295,327.43

97,443,012.56

69,958,747.69

53,212,271.16

41,199,800.63

33,309,428.65

27,204,661.76

เงินทุนสำรอง

85,690,870.18

68,693,022.69

54,827,429.19

48,712,165.24

40,982,324.42

43,009,424.67

42,240,297.78

30,718,036.18

22,820,105.93

17,462,895.68

11,560,533.11

9,872,082.68

9,343,798.65

ทุนสะสมตามขอ
บังคับ

10,438,065,297.79

9,880,940,186.71

8,895,545,307.48

8,092,675,043.65

7,340,284,421.26

7,133,260,353.48

6,688,230,942.63

5,746,281,583.79

4,961,269,975.31

3,508,959,453.29

2,766,014,161.34

1,906,289,115.38

1,541,009,386.40

สินทรัพยรวม

253,902,154.02

236,805,881.73

201,881,234.92

185,310,153.39

185,035,576.65

151,493,815.90

127,491,493.79

156,101,570.60

145,628,048.93

124,313,724.80

100,065,994.44

77,384,236.41

59,897,661.79

กำไรสุทธิ
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บทความพิเศษ
• สหกรณออมทรัพยกับเศรษฐกิจพอเพียง
• การสรางคุณคาสหกรณ : มิติดานการลงทุน
ทางสังคมของ สอ.มก.
• ไม ง า ยสำหรั บ การบริ ห ารจั ด การ...สอ.มก.
อีกตอไป
• แผนงานการพั ฒ นาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี ใ นการให บ ริ ก ารของ สอ.มก.
ในป 2550

หมายเหตุ บทความทั้งหมดเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมผูกพันกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จำกัด
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“สหกรณออมทรัพยกับเศรษฐกิจพอเพียง”

(1)

โดย ศาสตราจารยพิเศษ อาบ นคะจัด

เรื่องที่ 1 ในหลวงกับกฎหมายวาดวยสหกรณ
- ในหลวงรัชกาลที่ 6 ทรงตราพระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 ซึ่งเปนกฎหมาย วาดวย
สหกรณฉบับแรกของประเทศไทย
- ในหลวงรัชกาลที่ 7 ทรงตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471 (แกไขเพิ่มเติม)
- ในหลวงรัชกาลที่ 9 (รัชกาลปจจุบัน) ทรงตรา
• พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511
• พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 (ใชบังคับอยูในปจจุบัน)

เรื่องที่ 2 ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการสงเสริมสนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณ
- ทรงเสด็จเปนองคประธานในพระราชพิธีพืชมงคลแตละป ซึ่งมีผูแทนสหกรณทุกประเภทเขาเฝา
และรับพระราชทานรางวัลประเภทตางๆ ติดตอกันมาหลายทศวรรษ
- พระราชกรณี ย กิ จ ของในหลวงรั ช กาลป จ จุ บั น กั บ งานสหกรณ นั้ น นานั ป การ เมื่ อ วั น ที่ 11
พฤษภาคม 2536 ในหลวงรั ช กาลป จ จุ บั น ได มี พ ระราชดำรั ส แก ผู น ำสหกรณ ทั่ ว ประเทศ
ที่เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัยเกี่ยวกับเรื่อง สหกรณเปนกลไกทำใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียงวา
คำวา “สหกรณ แปลวา การทำงานรวมกัน การทำงานรวมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะจะตองรวมมือ
กันในทุกดาน ทั้งในดานงานการที่ทำดวยรางกาย ทั้งในดานงานการที่ทำดวยสมอง และ
งานการที่ทำดวยใจ ทุกอยางนี้ขาดไมไดตองพรอม งานที่ทำดวยรางกายตัว แตละคนทำ
ก็เกิดผลขึ้นมาได เชน การทำเพาะปลูกก็มีผลขึ้นมาสามารถที่จะใชผลนั้นในดานการบริโภค คือ
เอาไปรับประทานหรือเอาไปใช หรือเอาไปจำหนายเพื่อใหมีรายไดเลี้ยงชีพได ถาแตละคนทำไป
โดยลำพังแตละคน งานที่ทำนั้นผลอาจจะไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย และอาจจะไมเพียงพอ
ในการเลี้ยงตัวเองทำใหมีความเดือดรอน ฉะนั้น จะตองรวมกัน แมขั้นที่ทำในครอบครัว
ก็จะตองชวยกันทุกคน ในครอบครัวก็ชวยกันทำงานทำการเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวใหมีชีวิต
อยูไ ด แตถา รวมกันหลายๆ คนเปนกลุม เปนกอนก็สามารถจะปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถมีผลไดมากขึ้น” (2)
(1)

(2)

บทความประกอบการเสวนา เรือ่ ง “สหกรณออมทรัพยกบั เศรษฐกิจพอเพียง” จัดโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จำกัด เพื่อถวายเปนพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสมหามงคลสมัยทรงครองราชยครบ 60 ป
ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย, หนังสือชื่อ สหกรณไทยรวมใจเฉลิมฉลอง 72 พรรรษา, โครงการพระราชดำริ, หนา 5 ;
พฤศจิกายน 2542
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เรื่องที่ 3 โครงสรางของขบวนการสหกรณในประเทศไทย
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เปดใหคณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ในรูปสหกรณได 3 รูปแบบ คือ สหกรณ ชุมนุมสหกรณและกลุมเกษตรกร และ พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542
บัญญัติใหมี “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” (สสท.) ประกอบดวยสมาชิกที่เปนสหกรณ มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมกิจการสหกรณทุกประเภทใหเจริญกาวหนา อันมิใชเปนการหากำไรหรือรายไดแบงปนกัน
ขบวนการสหกรณในประเทศไทยมีโครงสราง ดังนี้
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.)

สหกรณ (7 ประเภท)
เปนสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ
ประเภทนั้นๆ ได

ชุมนุมสหกรณ

กลุมเกษตรกร
เปนสมาชิกสมทบ
ของสหกรณได

เรื่องที่ 4 สหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพย เปนตลาดมีรูปแบบพิเศษ (formal market) สวนบุคคลที่จดทะเบียนเปนเจาของ
ตลาดและเปนสมาชิกหรือลูกคาของตลาด (นิติบุคคลในรูปสหกรณ ทั้ง 3 รูปแบบ ลวนเปนตลาดมีรูปแบบพิเศษ
ทั้งสิ้น) สินคาที่ซื้อขายในตลาด คือ เงินและเงินทุน และสหกรณออมทรัพยดำเนินธุรกิจอยูในตลาดเงิน ตลาด
ทุนของประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2492
สหกรณออมทรัพยสมาคมแรกไดแก สหกรณขาราชการสหกรณ จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2492 (57 ป
มาแลว) โดยขาราชการกรมสหกรณ (เดิม) และพนักงานธนาคารเพื่อการสหกรณ (เดิม) เปนสมาชิก
ขบวนการสหกรณออมทรัพยสวนใหญเกิดขึ้นในชุมชนผูมีเงินเดือน หรือมีรายไดประจำเดือน เชน
ในหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนทีม่ เี จาหนาที่ หรือพนักงานจำนวนมากพอทีร่ ว มกันจัดตัง้ สหกรณออมทรัพย
ในชุมชนของตนนั้นไดโดยมีปริมาณธุรกิจพอเพียงที่จะพัฒนาได
สหกรณออมทรัพย เปนตลาดรูปพิเศษ เปนผูแทนมวลสมาชิกทำการธนาคารพาณิชย คือ ประกอบ
ธุ ร กิ จ ประเภทรั บ ฝากเงิ น ที่ ต อ งจ า ยคื น เมื่ อ ทวงถาม หรื อ เมื่ อ สิ้ น เวลาอั น กำหนดไว กั บ มวลสมาชิ ก และ
ใชประโยชนเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทางกับสมาชิก เชน (ก) ใหสินเชื่อ และ (ข) ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือ
ตราสารเปลี่ยนมืออื่นใดแกหรือกับสมาชิกหรือบุคคล ซึ่งผูมีอำนาจตามกฎหมายสหกรณเห็นชอบหรือกำหนด
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สหกรณออมทรัพยทำหนาที่การตลาดทุกประการ (marketing functions) แทนสมาชิกทั้งปวง เชน
ซื้อเงินออมประเภทตางๆ จากสมาชิก (จายดอกเบี้ยฝากในอัตราตางกัน) และขายเงินออมหรือใหสินเชื่อแก
สมาชิก (คิดดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก) เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ของสมาชิก
ในป 2548 กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ร ายงานข อ มู ล สหกรณ อ อมทรั พ ย ทั้ ง ประเทศไว ใ นหนั ง สื อ
“สารสนเทศนารูทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรประจำป 2548” ฉบับนำสัญจรดังนี้
รายการ
จำนวน ณ 31 ธ.ค. 48
จำนวนตรวจบัญชีได
จำนวนสมาชิก
ทุนดำเนินงาน
ทุนของสหกรณ
ปริมาณธุรกิจ
ผลการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
ขาดทุนสุทธิ

หนวย
สหกรณ (%)
สหกรณ (%)
คน
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

จำนวน
1,242 (100.00)
1,136 (91.46)
2,128,309.00
618,456.62
330,485.07
662,729.40(3)
22,285.52
22,292.96
(7.44)

เฉลี่ยตอสหกรณ
1,874.00
544.42
290.92
583.39 (3)
19.61
19.62
(0.00)

เรื่องที่ 5 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเปนทฤษฎีอยูบนฐานพุทธธรรม (ดูภาคผนวก 1)
เจาของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือ ในหลวงรัชกาลปจจุบนั ผูท รงเปนพุทธมามกะทีท่ รงราชธรรมวิถพี ทุ ธ
ยอมทรงพิจารณาเห็นวา เศรษฐกิจแบบทุนนิยมตั้งอยูบนสมมุติฐานความโลภ ยึดกาม สุขัลลิกานุโยค สวน
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ตั้งอยูบนสมมุติฐานการประกอบความลำบากเดือดรอนแกตน ยึดอัตตกิลมถานุโยค
ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงเนนทางสายกลางวิถีพุทธ เจาของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไดทรงตรากฎหมายวา
ดวยสหกรณ ซึ่งเปนตลาดมีรูปแบบ (formal market) ไวรองรับและเปนกลไกนำทฤษฎีมาประยุกตใชใหเกิดผล
ทางปฏิบัติ คือ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ที่ใชบังคับอยูใน
เวลานี้

เรื่องที่ 6 สหกรณ อ อมทรั พ ย (และสหกรณ ทุ ก ประเภท) เป น กลไกนำทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ของในหลวงรัชกาลปจจุบันมาประยุกตใหเกิดผลทางปฏิบัติ
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (ดูภาคผนวก 1) ของในหลวงรัชกาลปจจุบันมีสวนประกอบ 5 สวน คือ
มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน มีสติปญญา และมีคุณธรรม ซึ่งอาจเขียนเปนโครงสราง ดังนี้
(3)

สหกรณออมทรัพยทั้งประเทศรวมกันมีปริมาณธุรกิจ 1,816 ลานบาทตอวัน หรือแตละสหกรณออมทรัพยมีปริมาณธุรกิจ
เฉลี่ย 1.60 ลานบาทตอวัน
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มีความ
พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุมกัน

มีสติปญญา

มีคุณธรรม

อธิบายสวนประกอบ 5 สวนได ดังนี้
มีความพอประมาณ : สมาชิกสหกรณออมทรัพยทุกคนตองปฏิบัติตามขอบังคับวา เมื่อเปนสมาชิก
ตองออมทรัพย คือ ออมเงินเดือนแตละเดือนพอประมาณตามสวนแหงเงินเดือน เชน รอยละ 1.00 เปนอยางต่ำ
และไมเกินรอยละ 5.00 เปนตน ใหเปนการออมในรูปคาหุนในสหกรณ ถาจะออมมากกวาที่กำหนดก็ใหสมาชิก
ออมในรูปเงินฝากประเภทตางๆ ซึง่ สหกรณจะจายดอกเบีย้ เงินฝาก (ซือ้ เงินออม) สูงต่ำตามประเภทของเงินฝาก
มีเหตุผล : สมาชิกโดยปกติก็จะออมและฝากเงินกับสหกรณออมทรัพย โดยเหตุผลและวัตถุประสงค
ตางกัน เมื่อสมาชิกจะกูยืมเงินจากสหกรณก็ตองแจงเหตุผลและวัตถุประสงคสหกรณจะแตงตั้ง “คณะกรรมการ
เงินกู” ไวตรวจพิจารณาเพื่ออนุมัติเงินกู โดยมีหลักเกณฑและเหตุผลตามระเบียบที่สหกรณวางไว
มีภูมิคุมกัน : สหกรณออมทรัพยจะกำหนดหลักประกันเงินที่สมาชิกกูยืมไว เชน ประกันดวยบุคคล
หรือประกันดวยทรัพย หรือใหสมาชิกจำนำหุนของตนในสหกรณออมทรัพยนั้นๆ เปนประกันเงินกู โดยหลักการ
สหกรณจะวางเกณฑไววา การคืนตนและดอกเบี้ยเงินกูของสมาชิกไมใหเกินรอยละ 70.00 ของเงินไดรายเดือน
ใหเหลือไวใชจายของสมาชิกรอยละ 30.00 ของเงินไดรายเดือน กลาวคือ ใหมีภูมิคุมกันทั้งดานสหกรณและ
ดานสมาชิก
มีสติปญญา : คณะบุคคลที่จะรวมกันจัดตั้งสหกรณของพวกตนขึ้นนั้น ตองมีสติปญญา เห็นปญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมดังนี้
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(1) แตละคนมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเดียวกัน เชน เห็นปญหาเศรษฐกิจวาตนจะ
ออมเงินเดือนไดพอประมาณตน แตจะไมพอเพียงที่จะซื้อที่อยูอาศัยรูปแบบตางๆ ในราคาที่ตน
จะซื้อผอนสงได และเห็นปญหาทางสังคมวา ตนจะกูเงินจากเพื่อนรวมชุมชน เชน รวมหนวยงาน
ก็ยอมเกิดปญหาสังคมทั้งดานผูจะกูและผูจะใหกู เพราะเปนการกูเงินนอกระบบสถาบันการเงิน
(2) การจะแก ป ญ หาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของแต ล ะคนได ต อ งรวมกั น เป น คณะบุ ค คล ซึ่ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมดังกลาวนั้น
(3) การแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมของคณะบุคคลดังกลาว ตองทำเปนวิสาหกิจแบบสหกรณ
(Co-operatives enterprises) มีอัตภาพเปนนิติบุคคลตางหากจากบุคคลผูเปนสมาชิก แตสมาชิก
เปนทั้งเจาของและผูใชบริการของสหกรณ
(4) ผลประโยชนที่เกิดจากวิสาหกิจสหกรณ คือ “การประหยัดตอขนาด” (Economies of scale)
ที่ เ รี ย กว า เงิ น ส ว นเกิ น ธุ ร กิ จ (net surplus) หรื อ กำไรตามภาษาวิ ช าบั ญ ชี ต อ งแบ ง ป น
โดยเหมาะสมและยุติธรรมแกมวลสมาชิกตามที่กำหนดในขอบังคับและระเบียบ
มีคุณธรรม : สหกรณออมทรัพยและสหกรณทุกประเภท ซึ่งหมายความถึงคณะบุคคล ซึ่งรวมกัน
ดำเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ
สหกรณ คือ มวลสมาชิกลวนถือคานิยมทางคุณธรรมที่เปนอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ ซึ่งนำมา
บัญญัติไวใน พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 รวมทั้งขอบังคับและระเบียบตางๆ ของสหกรณ (ดูภาคผนวก 2)
อาบ นคะจัด
6 ตุลาคม 2549
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ภาคผนวก (1)
“...เศรษฐกิจพอเพียงนี้
ใหปฏิบัติเพียงอยางเดียว คือ ไมตองทั้งหมด
หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ...
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำไดเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น
ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่
แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทำ...”
“...คำวาพอเพียง มีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก
ไมไดหมายถึงการมีพอสำหรับใชเองเทานั้น
แตมีความหมายวาพอมีพอกิน...”
“...พอเพียงนี้ก็หมายความวา
มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ
แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทำใหมีความสุข
ถาทำไดก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ...”
“Self-Sufficiency
นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช
ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตนเอง...”
“คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย
เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย
ถาทุกประเทศมีความคิด-อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ
มีความคิดวาทำอะไรตองพอเพียง
หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก
คนเราก็อยูเปนสุข...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554) 6 มิถุนายน 2549 หนา 6
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ภาคผนวก (2)
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
อุดมการณ

หลักการ

วิธีการ

ยึดถือหลัก การชวยตนเอง - เปนสมาชิกของหมูคณะ - จัดตั้งเปนสหกรณระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และ
โดยร ว มกั น ดำเนิ น กิ จ การ โดยสมัครใจ เปดใหเขา ระดับนานาชาติ
เป น หมู ค ณะ (Self-Help หรือออกจากสมาชิกได - รวมมือกันระหวางสหกรณ
Solidarity)
- ถ า จำเป น ก็ รั บ ความช ว ยเหลื อ จากผู อื่ น ได เ ป น การ
ชัว่ คราวเทานัน้ และเฉพาะเพือ่ พัฒนาหลักการชวยตนเอง
โดยรวมกันทำกิจการเปนหมูคณะ
- ส ง เสริ ม ประโยชน ข อง - หามไมใหใชชื่อสหกรณเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด เวนไว
สมาชิก โดยการใหบริการ แตเพื่อสงเสริมประโยชนของสมาชิก
และการรับบริการระหวาง - สมาชิกหรือผูที่สมาชิกเลือกตั้งเปนผูกำหนดนโยบาย
สหกรณกับสมาชิก
ของสหกรณ
- ใหบริการใกลตนทุนของบริการ
- ทำธุรกิจกับบุคคลผูไมเปนสมาชิก โดยจำกัดขอบเขต
- ควบคุมกิจการสหกรณประจำป โดยผูตรวจสอบบัญชี
- เจาของ (สมาชิก) และ - สมาชิกแตละคนตองเขารวมกิจการของสหกรณ ทั้ง
ผูใชบริการสหกรณเปน ดานสวนบุคคลและดานการเงิน
คนเดียวกัน
- สมาชิกเทานัน้ จึงจะมีสทิ ธิเปนคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ
- จัดการทำธุรกิจกับผูไมเปนสมาชิก
ยึดหลักประชาธิปไตย
(Democracy)
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- บริหารจัดการและควบคุม
สหกรณ ด า นองค ก าร
และดานธุรกิจตามหลัก
ประชาธิปไตย

- การมีฐานะทางสังคมเทานั้น
- มีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง
- ทำการตัดสินใจโดยเสียงสวนใหญ
- อำนาจสูงสุดของการบริหารจัดการและควบคุม มาจาก
การประชุมใหญของสมาชิก
- สมาชิกทุกคนมีสว นโดยตรงหรือ โดยออมในการควบคุม
สหกรณ
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อุดมการณ

หลักการ

วิธีการ

ยึดถือประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ (Economy)

- ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ของวิ ส าหกิ จ สหกรณ
ทัง้ ระยะยาวและระยะสัน้
ย อ มวั ด ด ว ยผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่สงเสริม
ประโยชนของสมาชิก

- นำวิธกี ารทันสมัยตางๆ มาใชในการบริหารจัดการธุรกิจ
- สมาชิกหรือผูแ ทนทีส่ มาชิกเลือกตัง้ เปนผูก ำหนดนโยบาย
- การจัดการมอบหมายใหแกผูทำงานประจำสำนักงานที่
คัดเลือกที่ทำงานเต็มเวลาและที่ไดรับคาจาง
- จัดจางเจาหนาที่ซึ่งมีความสามารถไดรับการฝกอบรม
มาเปนอยางดี
- จัดหาเงินทุนไดเพียงพอ
- ขนาดของธุรกิจตองเพียงพอ
- หากจำเปนก็ทำธุรกิจเสริมกับผูไมเปนสมาชิก

ยึดถือหลักเสรีภาพ
(Liberty)

- การรวมกันเปนหมูคณะ - ไมมีการบังคับใหเขารวมเปนหมูคณะ
โดยสมัครใจ
- ไมจำกัดสิทธิการลาออกจากสหกรณ
- เปนองคการมีอัตภาพใน - มวลสมาชิกมีเสรีภาพในการกำหนด และแกไขเพิม่ เติมขอบังคับ
การกำหนดวัตถุประสงค - มวลสมาชิกมีเสรีภาพในการรับสมาชิกใหม
การตัดสินใจและการบริหาร - มวลสมาชิกมีเสรีภาพในการดำเนินกิจการรวมกันของ
จัดการ
พวกตนตามนโยบายที่พวกตนกำหนดขึ้นภายในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ

ยึดถือหลักเสมอภาค
(Equity)

- จัดสรรโดยเหมาะสมและ - จำกัดจำนวนหุนที่สมาชิกแตคนจะถือได
ยุตธิ รรม ซึง่ ผลประโยชน - จำกัดอัตราเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลว
ที่ เ กิ ด จากการดำเนิ น - จัดเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงธุรกิจที่สมาชิกไดทำกับ
วิสาหกิจสหกรณ
วิสาหกิจสหกรณ

ยึดถือหลักการเห็นแกประโยชน - เปดรับสมาชิกเสมอไป
ของผูอื่น (Altruism)

- ไมมีขอกีดกันการรับสมาชิกใหม
- ไมแบงแยกบุคคลใดๆ เพราะศาสนา เชื้อชาติ หรือ
ความเชื่อถือทางการเมือง
- สมาชิกเกาและสมาชิกใหมมีสถานะเทาเทียมกัน

- ไมใหจำแนกเงินทุนสำรอง - หามไมใหสมาชิกคนใดเรียกรองสวนแบงใดๆ จากทุน
แกสมาชิก เพราะถือเปน สำรอง
ทุนของสังคมหรือหมูค ณะ - เมื่อเลิกสหกรณก็ไมใหนำเงินที่เหลือจากจายชำระหนี้
สินจายคืนคาหุนจายเปนเงินปนผลจายเปนเงินเฉลี่ยคืน
ตามเกณฑทกี่ ำหนดไวมาแบงปนสมาชิกตามสวนแหงหุน
(เหมื อ นบริ ษั ท ) แต ใ ห โ อนให แ ก ส หกรณ อื่ น หรื อ แก
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (พ.ร.บ. สหกรณของไทย)
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อุดมการณ

หลักการ

วิธีการ

ยืดถือหลักการทำสังคมให - สงเสริมเผยแพรการศึกษา - จัดใหมีคณะกรรมการศึกษาในทุกสหกรณเปนสวนหนึ่ง
เจริ ญ ก า วหน า โดยให ก าร (เรือ่ ง สหกรณหรือเกีย่ วกับ ของโครงสรางดานองคการของสหกรณ
- ใหมีระเบียบขอบังคับสำหรับจัดสรรเงินสวนเกินสุทธิ
ศึกษา (Social advancement สหกรณ)
ประจำป (กำไรสุทธิประจำป) ตามอัตรารอยละทีก่ ำหนดไว
through education)
เพื่อเปนทุนใหการศึกษา
- กำหนดมาตรฐานขัน้ ต่ำไวลว งหนาในเรือ่ งการศึกษาอบรม
ของผูจะเปนสมาชิก ของสมาชิกที่จะดำรงตำแหนงใน
สหกรณ เชน กรรมการ, ผูต รวจสอบกิจการ เจาหนาที่
และของผูเ ปนสมาชิกอยูแ ลว รวมทัง้ การใหขา วสารแก
ประชาชนทั่วไป

ที่มา : ศาสตราจารย ดร.ฮันส – เอช มึงเนอร (Huns – H Munkner) ; Cooperative Principles and Cooperative Law, Marburg,
Germany, 1974, หนา 14 – 17 ที่แกไขเพิ่มเติม. อาบ นคะจัด ผูแปล
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การสรางคุณคาสหกรณ :
มิติดานการลงทุนทางสังคมของ สอ.มก.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ในยุคที่สังคมเผชิญปญหาวิกฤตศรัทธาอยางรุนแรงเชนในปจจุบัน
และลุกลามไปทุกหยอมหญา ทั้งในระดับประเทศ องคกร ชุมชน และแมแต
ในครอบครัว โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากความเสือ่ มถอยดานคานิยมอันดีงาม
ไมวาจะเปน ความสามัคคี ความออนนอมถอมตน ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
และความเมตตากรุณาที่พึงมีตอกัน จนในที่สุด รัฐบาลตองหันเหทิศทางใน
การกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศจากการใหความสำคัญกับตัวชี้วัด
ความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ มาเปน “การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข”

บทบาทของ สอ.มก. ที่ผานมา
ความโดดเดนของ สอ.มก. ที่ตองขอชื่นชม ฝายบริหารจัดการ
สอ.มก. คือ เรื่องของการสรางคุณคาแกสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยการดำเนินภารกิจการใหบริการสมาชิก ในเรื่องการสงเสริมการออม
การให เ งิ น กู การจั ด สวั ส ดิ ก าร ควบคู ไ ปกั บ การเกื้ อ หนุ น กิ จ การของ
มหาวิทยาลัย ภายใตกรอบของขอบังคับที่ดำเนินการได ภายใตวิสัยทัศน
ที่ สอ.มก. กำหนดไวในประเด็นของการเปน “คูใ จสมาชิกและประชาคม มก.”
บริบทการเกื้อหนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ที่กลาวมาขางตนนั้น
ถื อ เป น บริ บ ทการสร า งคุ ณ ค า ทางสั ง คมที่ สอ.มก. มอบแก สั ง คมคน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งยอมจะเปนไปไมได หากคณะกรรมการ
ดำเนิ น การ และสมาชิ ก ไม ต ระหนั ก ในเรื่ อ งคุ ณ ค า ทางจริ ย ธรรมที่
นักสหกรณทั่วโลกไดกำหนดไว ในประเด็นของความรับผิดชอบตอสังคม
และการเอื้ออาทรตอผูอื่น
ปจจุบันสหกรณออมทรัพยหลายแหงไดมองเห็นคุณคา ที่ สอ.มก.
สรางแนวปฏิบัติที่เปนตัวอยางที่ดี และไดนำไปปฏิบัติในสหกรณของตน
ไมวา จะเปนเรือ่ งการจัดสวัสดิการ และการเกือ้ หนุนหนวยงานตนสังกัดของตน
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การลงทุนทางสังคม : สินทรัพยที่ตองสรางเพื่อความยั่งยืน
ในมิติของนักลงทุน มุมมองในดานความมั่นคงของการเปนสถาบันการเงินยอมตองใหความสำคัญกับ
สินทรัพยทางการเงิน ไดแก ทุนเรือนหุน เงินรับฝาก เงินสำรอง ทุนสะสมตางๆ ของสหกรณ แตในมุมมองของ
การเปนสหกรณนั้น ทรัพยากรบุคคล ทั้งสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ฝายจัดการ ถือเปนสินทรัพยที่จะ
กอใหเกิดความมั่นคงของสหกรณไมยิ่งหยอนไปกวาสินทรัพยทางการเงิน ดังนั้น นักสหกรณจึงใหความสำคัญ
กับเรื่องคุณคาสหกรณ (Cooperative values) ที่สมาชิกสหกรณตองตระหนักเห็นความสำคัญและยึดถือปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม โดยเชื่อมั่นวาการยึดถือปฏิบัติในเรื่องคุณคาสหกรณของสมาชิกจะกอใหเกิดจิตสำนึก
ความรวมมือ และปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของตนไดอยางถูกตองเหมาะสม
คุณคาสหกรณ (Cooperative values) ประกอบดวย
• การชวยเหลือตนเอง (Self help)
• การรับผิดชอบตนเอง ( Self responsibility)
• ประชาธิปไตย (Democracy)
• ความเที่ยงธรรม (Equity)
• ความเสมอภาค (Equality)
• ความซื่อสัตย (Honesty)
• การเปดใจกวาง (Openess)
• ความรับผิดชอบตอสังคม (Social responsibility)
• การเอื้ออาทรตอผูอื่น (Caring for others)
แนวทางที่ดำเนินไดกอนอื่น คือ ใหเริ่มจากตนเอง สมาชิกสหกรณทุกคนสามารถนำเอาคุณคาสหกรณ
ไปถื อ ปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจำวั น ได ป จ จุ บั น มี ผู น ำในหลายสหกรณ เรี ย กคุ ณ ค า สหกรณ เ หล า นี้ ว า เป น
“ศีลสหกรณ” และเชื่อมั่นวา “ศีลสหกรณทั้ง 9 ประการ” หากคนในสหกรณนำไปปฏิบัติแลวจะกอใหเกิด
สังคมเปนสุขในสหกรณที่ตนเปนเจาของดวยคุณคาของตนเอง
การรณรงคเรื่องคุณคาสหกรณ หรือศีลธรรม 9 ประการดังกลาว เปนเรื่องที่ สอ.มก. นาจะถือเปน
ภารกิจสำคัญที่ตองดำเนินการควบคูไปกับการบริหารจัดการในสินทรัพยทางการเงิน เพราะ “กำไร” ที่ไดจาก
การลงทุน ดังกลาว นอกจากจะเกิดผลดีตอ สอ.มก. แลว ยังจะชวยสรางสังคมเปนสุขในรั้วมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรอีกดวย
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ไมงายสำหรับ
การบริหารจัดการ…สอ.มก. อีกตอไป
ดร.วิวัฒน แดงสุภา

ที่

วาเปนหมื่นลานแลวจะสบายนั้นไมจริงเลย ยิ่งทุนทรัพยมากยิ่งหนัก
ยิ่งเหนื่อย ยิ่งตองใชความรูความสามารถ และที่สำคัญคือยิ่งจะตอง
ระมัดระวังและติดตามอยางใกลชิดตลอดเวลา ประมาทไมไดอยาง
เด็ดขาด
ควรจะตองพัฒนาการบริหารจัดการอยางไรดี ถึงจะไดสบายใจ
และพึงพอใจกันทุกๆ ฝาย ควรจะตองชวยกันคิด พิจารณาหาแนวทาง
ที่เหมาะสมถูกตอง เพื่อใหสหกรณออมทรัพย มก. ของเราซึ่งยืนยงมาถึง
48 ป (4 รอบ) แลว จะไดกาวเดินตอไปดวยดีอีกนานเทานานตอไปเรื่อยๆ
อยาง “ไมยั้งหยุด มั่นคงที่สุด” ดังคำขวัญที่วาไว
ทำไมถึงไมงาย ในการบริหารจัดการ สอ.มก. พอสรุปไดดังนี้ :1. เงินในสหกรณสวนใหญไมใชเงินเย็น หรือ “ของตาย”
เพราะเปน เงินฝาก สามารถเขา-ออกไดเสมอ ถาปรับเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
ไมทันตอสถานการณ หรือมีวิกฤตศรัทธาตางๆ เกิดขึ้น ผูบริหารจึงจำตอง
ระมั ด ระวั ง ตลอดเวลา สมาชิ ก หรื อ ผู ฝ ากเงิ น ส ว นใหญ โ ดยเฉพาะผู ที่ มี
เงิ น ออมจำนวนมาก มี ค วามตื่ น ตั ว มากขึ้ น พร อ มจะยั ก ย า ยถ า ยเทเงิ น
อยู เ สมอ จึ ง ต อ งบริ ห ารจั ด การเงิ น แข ง ขั น กั บ สถาบั น การเงิ น ภายนอก
ระดับชาติและระดับโลกดวย
2. เงินสวนใหญตองนำไปลงทุน ใหเกิดกำไรหรือสวนเหลื่อม
มาคืนเปนรายไดหรือกำไรใหกับสมาชิก จึงตองไปลงทุนแขงกับเขาภาย
นอกสหกรณ ใ นระดั บ ชาติ แ ละระดั บ โลกอี ก เช น กั น ซึ่ ง ไม ใ ช “หมู หมู ”
อีกตอไป
3. การบริการสมาชิกนับวันจะยิ่งยุงยากและซับซอนมากขึ้น
ทั้ ง ในด า นบริ ก ารให เ งิ น กู และบริ ก ารด า นสวั ส ดิ ก ารต า งๆ มากมาย
ถาสิ่งเหลานี้มีการยึดถือระเบียบกฎเกณฑโดยเครงครัด ก็คงไมยากนัก
แตการที่สมาชิกหรือ “เจาของสหกรณ” มักจะมีคำรองขอยกเวนระเบียบกัน
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มากมายเกินจำเปน ทำใหเสียเวลาในการประชุมและยากตอการตัดสินใจโดยไมจำเปน คือ โดยแทจริงแลว
บางครั้ง “ผูรองก็ไมนาจะรองและคณะกรรมการก็ไมนาจะตองเสียเวลาในการนำมาพิจารณาดวยซ้ำ” แตนี่
เปนสหกรณ จำตองรับฟงและพิจารณาทุกเรื่อง ทั้งคณะกรรมการและเจาหนาที่จึงตองวุนวายกันตลอดเวลา
ยากเกินที่จะจัดระบบระเบียบใหลงตัว
4. ลักษณะสมาชิกกำลังเปลีย่ นไป จากทีเ่ คยมัน่ คงถาวร เปนขาราชการในระบบราชการมาเปลีย่ น
เปนพนักงานนอกระบบ รวมทัง้ เปนลูกจางนอกระบบในหลายรูปแบบ ซึง่ มีความมัน่ คง นอยลงอยางแนนอน
สิ่งเหลานี้เปนรากฐานสำคัญในการบริการดานการเงินตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยเฉพาะการให บริการ
ดานเงินกูตองกระทำอยางระมัดระวังและรอบคอบยิ่งขึ้น หรือพูดวาจะทำงายๆ อยางที่เคยไมไดอีกแลว
นอกจากลักษณะของสมาชิกตามระบบตองเปลี่ยนไปแลว ลักษณะทางดานจิตใจและความคิดเกี่ยวกับ
“น้ำใจสหกรณ” ที่วา “ชวยเหลือตนเองและชวยเหลือกันและกัน” ก็เปลี่ยนไปดวย ลักษณะการคิดเล็กคิดนอย
และมองมุงแตผลประโยชนตนเองเปนหลักจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความละเอียดออนหยุมหยิมในการคิดพิจารณา
จึงยิ่งตองละเอียดออนมากขึ้นตามมา ลักษณะ “มองหนา-รูใจกัน” เหมือนแตกอนนับวันจะยิ่งนอยลงไป
5. สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ม จ ะเป น องค ก รนิ ติ บุ ค คลอิ ส ระก็ จ ริ ง แต มี ค วามแนบแน น อยู กั บ
มหาวิทยาลัย อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังคำกลาวของทานวิโรจที่วา “ถามหาวิทยาลัยอยูได สหกรณก็อยูได
ถามหาวิทยาลัยอยูไมได สหกรณก็คงอยูไมได” และเมื่อมหาวิทยาลัยไมคอยเขมแข็งสหกรณก็คงไมคอยสบายใจ
ไปดวยเชนกัน จึงไมพนที่จะตองอิงเอนตามสถานะภาพของมหาวิทยาลัยดวย
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด ของเราเคยตองมีอธิการบดี ผูบ ริหารสูงสุด
เปนประธานกรรมการมาโดยตลอดแตขณะนี้เกือบหนึ่งปแลวที่เรายังไมมีอธิการบดีตัวจริง จึงทำใหสหกรณ
เราวางประธานกรรมการ จึงยอมตองขาดความเขมแข็งไปบางเชนกัน ก็ไดแตหวังวาคงจะไดอธิการบดี
แทจริงมาเปนประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยของเราในเร็ววันนี้อยางแนนอน
6. การบริหารติดตามหนี้เสียหรือหนี้ไมกอใหเกิดรายได ที่ภาษาสหกรณเรียกอยางเพราะพริ้งวา
“หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ” จริ ง แล ว ก็ มี ไ ม ม ากหรอกจากสมาชิ ก เราก็ เ พี ย งเล็ ก น อ ยแต ที่ ส ำคั ญ คื อ จาก สหกรณ
เคหเกษตรและสหกรณ จำกัด ซึ่งจัดตั้งโดยผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณในอดีต ตั้งแต
ระดับปลัดกระทรวงหรือเปนนายทะเบียนสหกรณในขณะนั้นเอง เปนประธานกรรมการและบรรดาอธิบดี หรือ
อยางนอยก็รองอธิบดี มารวมเปนกรรมการดำเนินการกันอยางพรอมเพรียง แตแลวสุดทายก็ตองเลิกลมไป
เพราะความเละเทะในการบริหารจัดการ เพราะขาดความรับผิดชอบและเอาใจใส แตมันมายุงยากเสียเวลา
เปลืองคาใชจายในการฟองรองติดตามจัดการหนี้สินกับ สอ.มก. เราติดตอกันหลายปยากที่จะจบสิ้น และนี่
ก็เปนหนาที่สำคัญของคณะกรรมการดำเนินการ ที่จะตองบริหารจัดการใหลุลวงถึงที่สุดแมจะยากเย็นอยางไร
ก็ตาม มันไมงายแตตองทำโดยไมปลอยปละละเลย
7. การบริ ห ารจั ด การกั บ KU-HOME หรื อ อาคาร สอ.มก. 36 ป นั้ น สหกรณ อ อมทรั พ ย
ลงทุนสราง แลวจำใหมหาวิทยาลัยเปนเจาของ มหาวิทยาลัยก็มอบใหสหกรณบริหารจัดการเพื่อเอาทุนคืน
ภายใน 30 ป โดยมีคณะกรรมการรวมระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัยกับผูบริหารสหกรณ และไดใหบริษัท
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เขามาเชาดำเนินการ ซึ่งก็นาจะหมดปญหาไป คอยเก็บคาเชาอยางเดียว แตโดยลึกๆ แลว มันไมงายอยางที่คิด
เพราะตองมีปญหายุงยากมากมายหลายประการใหตองพิจารณาดำเนินการอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะอะไร
ก็แลวแต ถาเริ่มตนไมดีแลว มันก็ยากที่จะราบรื่นไดโดยงาย ก็ตองถือวาคณะกรรมการจะไดมีโอกาสใช
ความรูความสามารถเต็มที่ และเปนการสรางเสริมประสบการณอยางหนึ่ง แตก็ทำใหปวดเศียรเวียนเกลา
ไดพอสมควร
8. คณะกรรมการเปนเพียงอาสาสมัครตองรับผิดชอบสูงแตมีเวลานอย ตองยอมรับความจริง
ทีว่ า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณทไี่ ดรบั เลือกตัง้ เขามาบริหารงานของสหกรณออมทรัพยอนั มีภารกิจมากมาย
โดยเฉพาะเงินอยางเดียวก็เปนหมื่นลานแลว และยังมีงานอื่นๆ มากมายซึ่งทานสมาชิกก็ทราบดีอยูแลว
ตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการจะตองรับผิดชอบในการบริหารงานเหลานี้ แลวคณะกรรมการดำเนินการ
เหลานั้นเปนใคร มีความรูความสามารถและประสบการณแคไหน ก็พอจะรูๆ กันอยู อาศัยแตความจริงใจ และ
สุจริตใจเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอก็ได แตที่สำคัญกวานั้น คือ การที่ตองใชเวลา ตองมีเวลาพอ ที่จะ
มาประชุม มาคิดพิจารณา มาศึกษาขอมูลอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ เพื่อความถูกตองและเหมาะสม ยากสิ
ที่คณะกรรมการจะเพียงแตมอบนโยบาย แลวใหฝายจัดการไปตัดสินใจทำเอง บางอยางหรือแทบทุกอยาง
คณะกรรมการจะตองลงมือทำเอง เพราะเจาหนาที่เราไมไดฝกฝนมาเปนมืออาชีพที่แทจริงดังจะไดกลาวตอไป
คณะกรรมการดำเนินการบางครั้งตองเสียสละ หรือ “ละทิ้ง” งานประจำ เพื่อมาปฏิบัติหนาที่ใหกับสหกรณ
(แมจะถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการเชนกันตามระเบียบสำนักนายกก็ตาม) กรรมการบางทานก็ตองบนวา
เหนื่อย แตดวยความรับผิดชอบก็ตองยอม และพยายามแบงแยกตัวแบงแยกเวลามาปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด
ผูที่จะอาสาหรือเสียสละเขามาเปนคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด
มองดูภาระหนาที่ประจำของตนเองใหถองแทกอน และเมื่อเขามาทำหนาที่แลว ก็จะตองยอมมอบเวลาใหกับ
สหกรณอยางเพียงพอตามสมควร เพราะงานในสหกรณขณะนี้ไมงายอยางที่คิดเสียแลว และอาจเสียหายได
หากทอดทิ้งและไมรอบคอบพอในการตัดสินใจ
สุภาษิตปจจุบัน “ชาชา จะไมไดพราสักเลม”
9. เจ า หน า ที่ ส หกรณ ไ ม ใ ช มื อ อาชี พ ที่ แ ท จ ริ ง ต อ งยอมรั บ ว า เจ า หน า ที่ ส หกรณ อ อมทรั พ ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด แมสวนใหญจะขยันขันแข็ง และซื่อสัตยสุจริตในการทำงานอยางมาก
แตเขาเหลานั้นไมไดรับการฝกฝนและหรือมีประสบการณพอที่จะวิเคราะหและตัดสินใจเองได เอาแคพอ
ใหขอมูลและเสนอแนะไดบางก็นาจะพอใจแลว แตก็ไมอยูในขั้นไววางใจ หรือคณะกรรมการจะมอบหมายให
ทำการแทนได เพราะเขาเหลานั้นยังไมถึงขั้นมืออาชีพที่แทจริง จึงเปนการยากที่คณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการบริหารการเงิน โดยเฉพาะจะตองมาประชุมวิเคราะหและตัดสินใจเองอยูดีนั่นแหละ เพราะ
โดยกฎหมายแลวคณะกรรมการจะตองรับผิดชอบรวมกันทั้งชุด การตัดสินใจใดๆ จึงตองอาศัยมติที่ประชุม
แทบทั้งนั้น นี่คือการบริหารจัดการของสหกรณ
ก็ไดแตหวังวาในอนาคตเจาหนาที่สหกรณเราคงจะเกงกลาสามารถมากขึ้นๆ จนกระทั่งเปนมืออาชีพ
ที่แทจริง พอที่คณะกรรมการจะไดวางใจและเชื่อถือได ก็พอจะชวยใหคณะกรรมการไมตองเหน็ดเหนื่อยกาย
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และตองสละเวลาและสละสมองมากนัก เพราะทำไปๆ นานๆ เขาก็คงจะเกงเองดังคำพังเพยทีว่ า “สิบรู ไมเทาเคย”
10. การทำงานในสหกรณจดั ใหเปนระบบยาก การสหกรณเปนทัง้ ธุรกิจและสวัสดิการผสมปนเปกันอยู
มีทงั้ ตองถูกตอง ชัดเจน เครงครัด เอือ้ อาทร และหละหลวมปนๆ กันอยู มีงานตางๆ รอยแปดพันประการรวมกัน
ยากที่จะปฏิเสธได เจาหนาที่จึงตอง “รอบรู” และทำไดหลายๆ อยางแมจะตองถนัดและชำนาญการในบางเรื่อง
ก็จริง แตตอ งชวยเหลือรวมมือกันดวย เคยวาจางผูช ำนาญการมาวิเคราะหดแู ลวก็งนั้ ๆ 3 ส. 5 ส. 10 ส. ก็ทำแลว
ก็ยัง ส.ก.ป. เหมือนเดิม สรุปแลวก็ใหงานสำเร็จลุลวงออกมาอยางถูกตองรวดเร็ว ทันกาล ก็แลวกัน ยากที่
คณะกรรมการจะเจายศ เจาอยาง ใหเปะเปะเปนระเบียบไปทุกอยางเสมอไปไมได ก็คงตองพยายามกันตอๆ ไป
การสั่งสอน อบรม และพรอมใหอภัยแกกัน จึงมีอยูโดยลึกๆ แลว กรรมการ เจาหนาที่ จะตอง “รัก-เคารพ”
ซึ่งกันและกัน ทุกคนจึงตองละลายพฤติกรรม หรือทำใจใหไดอยางนี้ทุกคน การทำงานก็จะลุลวงไปดวยดี
โดยสรุปแลว แมงานสหกรณจะนับวันจะหนัก และสลับซับซอนยิ่งขึ้นและยากแกการบริหารจัดการมาก
ขึ้นก็จริงแตสิ่งเหลานี้ก็คงไมพนขีดความสามารถของคณะกรรมการและเจาหนาที่ ซึ่งสวนใหญจะเพียบพรอม
ประสบการณมาแลวเปนสวนใหญ ขออยางเดียว “อยาไดประมาท เปนอันขาด” และตองยอมเสียสละเวลา
มารวมกันวิเคราะหตัดสินใจและรับผิดชอบ ดวยความเต็มใจอยางสม่ำเสมอ แตอยาลืมสมาชิกก็ตองให
ความรวมมือรวมใจดวยดีในการสอดสองดูแล แนะนำคณะกรรมการ และ เจาหนาที่ อยางไมละเลย แลว
สอ.มก. ก็จะ “ส.บ.ม.ย.ห.ย.น.น.”

บริษัท แชรแมคเกอร จำกัด
199/1-2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-616-2711-3, 02-616-3811-3 โทรสาร 02-616-2715
e-mail : chairmaker@loxinfo.co.th
Website : www.chair-maker.com
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แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีในการใหบริการของ สอ.มก. ในป 2550
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร

ส

หกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด (สอ.มก.) ไดเริ่ม
ดำเนินการพัฒนาระบบบริการของสหกรณตามโครงการสหกรณ
อิเล็คทรอนิกสหรืออีโคออป ซึ่งเปนรูปแบบการบริการของสถาบันการเงิน
โดยใชเครื่องมืออุปกรณมาชวยอำนวยการบริการเพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วและลดขอจำกัดในเรื่องเวลาในการใหบริการ ในรูปแบบนี้สหกรณ
ออมทรัพยยังคงใหบริการตอสมาชิกหนาเคานเตอรในรูปแบบเดิมในสำนัก
สาขาที่ ใ ห บ ริ ก ารป จ จุ บั น และยั ง สามารถพั ฒ นาบริ ก ารเพิ่ ม เติ ม ทาง
อิเล็คทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ไดแก การรับจายเงินผานระบบเครือขาย
เอทีเอ็ม มีระบบอัพเดตสมุดคูฝากแบบบริการตนเอง (Automatic Passbook
Update Machine) ระบบรับเงินเดือนผานเอทีเอ็มของสหกรณ ระบบบริการ
โคออปโฟน (Coop Phone - Voice on demand) ซึ่งสมาชิกสามารถสอบ
ถามข อ มู ล และทำรายการที่ ก ำหนดผ า นโทรศั พ ท ไ ด การนำระบบทำ
รายการหรือสอบถามขอมูลผานหนาจอสัมผัสดวยตนเอง (ระบบKiosk)
ในระบบนี้ถาเปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของสหกรณสามารถกดสอบถาม
ไดทันที แตถาเปนรายการเฉพาะตัวบุคคลจะตองใชควบคูกับบัตรสมาชิก
เอทีเอ็มในการรูดและคียรหัสผานใหถูกตองจึงจะทำรายการได การนำ
ระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต (Internet and Intranet) มาประยุกตใน
การบริการของสหกรณเพื่อลดขอจำกัดในดานระยะทาง เพื่อใหสมาชิก
สามารถติดตอทำธุรกรรมกับสหกรณไดสะดวกรวดเร็วขึ้น เชน การพิมพ
แบบคำขอตางๆ ผานทางเว็บไซตของสหกรณ การทำรายการผานเว็บไซต เปนตน
การประยุกตระบบการประชุมทางไกล (Net-Meeting หรือ Tele-Meeting)
ในการประชุมกรณีฉุกเฉินของคณะกรรมการหรือผูแทนที่อยูตางพื้นที่ และ
ระบบสินเชื่ออิเล็คทรอนิกสซึ่งในระบบนี้สมาชิกผูไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
สามารถเรียกเงินสดจากตูเอทีเอ็มไดเมื่อตองการ
นั บ ตั้ ง แต เ ริ่ ม ดำเนิ น โครงการพั ฒ นามาจนกระทั่ ง ป จ จุ บั น
สหกรณไดพัฒนาสำเร็จแลวในหลายอยาง อาทิ 1) การดำเนินการเชื่อม
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โยงการใหบริการผานระบบเครือขายเอทีเอ็มแบบออนไลน ซึ่งขั้นตอนนี้สหกรณไดดำเนินการโดยไดจัดทำ
โครงการบัตรสมาชิกสหกรณและเอทีเอ็ม พรอมสนับสนุนคาธรรมเนียมรายปเหมาจายให สหกรณไดรวม
พัฒนาระบบเอทีเอ็มอินเตอรเฟสและพัฒนาซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับระบบงาน การปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูลใหไดมาตรฐาน ซึ่งปจจุบันไดดำเนินการสำเร็จเรียบรอยสามารถเชื่อมโยงเครือขายออนไลน
กับธนาคารไทยพาณิชย และสามารถเปดใหบริการถอนเงินแบบออนไลนกับบัญชีเงินฝากซึ่งสมาชิกฝากไว
กับสหกรณได 2) การดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานระบบความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรของสหกรณ
ตามขอเสนอแนะของธนาคาร สำหรับในขัน้ ตอนนีส้ หกรณไดดำเนินการเกีย่ วกับมาตรฐานของระบบสำรองไฟฟา
สำหรับเครือขายซึ่งปจจุบันสามารถสำรองได 120 นาที การสำรองระบบสัญญาณเครือขาย การปรับปรุง
หองควบคุมระบบเครือขาย การติดตั้งระบบไฟลวอลล (Firewall) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับระบบขอมูล
3) การพัฒนาสาขาออนไลนระหวางวิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน ซึ่งภายใตระบบสาขาออนไลนนี้สมาชิก
สามารถรั บ บริ ก ารหน า เคาน เ ตอร ทั้ ง ในด า นการทำรายการเงิ น ฝากและสิ น เชื่ อ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
การใหบริการแบบฝากถอนตางสาขา
สำหรับแผนงานและภารกิจในการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการใหบริการของสอ.มก.ที่
จะดำเนินการในป 2550 มีดังนี้
1. การแบงกลุมผูใช และกำหนดหนาที่รับผิดชอบการใชระบบ e-Document
2. พัฒนาซอฟตแวรโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานตางๆ ไดแก
2.1 ระบบเงินกูฉุกเฉินอิเล็กทรอนิกสผานระบบหนาจอสัมผัส โดยสมาชิกผูไดรับอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อสามารถเรียกเงินสดจากตูเอทีเอ็มได
2.2 ระบบโปรแกรมเงินฝากประจำ 18 เดือน(เพิ่มเติม)
2.3 ระบบบริการสหกรณทางโทรศัพท (Coop-Phone)
2.4 ระบบตั๋วสัญญาใชเงิน
2.5 ระบบพัสดุ
2.6 ระบบสารสนเทศบุคลากร(เจาหนาที่สหกรณ)
2.7 ระบบสารสนเทศจัดเก็บประวัติการอบรมสัมมนาของสหกรณ
2.8 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิกูบนเว็บไซต
2.9 โปรแกรมคำนวณประมาณการดอกเบี้ยเงินฝากพึงรับบนเว็บไซต
2.10 ระบบสงขาวอิเล็กทรอนิกสหรือ ระบบ SMS สงขาวสารใหสมาชิก
3. ระบบจุดบริการตนเองของสหกรณ ตามโครงการ “สหกรณ 24 ชั่วโมง” ซึ่งประกอบดวย ระบบ
สอบถามขอมูลอัตโนมัติผานหนาจอสัมผัส (Kiosk) ตูรับเงินสด (ATM) และระบบปรับสมุดคูฝาก
อัตโนมัติ (Auto Update Passbook) ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
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3.1 ระยะแรกดำเนินการจัดสรางตูจุดบริการสหกรณ 24 ชั่วโมง ที่สำนักงานวิทยาเขตบางเขน
เมื่อดำเนินการติดตั้งระบบและซอฟตแวรเรียบรอยจะทำการทดสอบระบบงานนำรอง 2
เดือน
3.2 ระยะที่สองดำเนินการจัดสรางตูจุดบริการสหกรณ 24 ชั่วโมง เพิ่มอีก 3 พื้นที่ ไดแก
วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตสกลนคร
4. ปรับเปลี่ยนสมุดคูฝากรุนใหม
5. เพิม่ คอมพิวเตอรในการดำเนินงานของสหกรณ จำนวน 5 เครือ่ ง เพือ่ ทดแทนเครือ่ งหนาเคานเตอร
เงินฝาก และวิทยาเขตกำแพงแสน
การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการใหบริการของสหกรณเพื่อสรางศักยภาพ
เชิงแขงขันในการบริการแกสมาชิก เสริมสรางภาพลักษณที่มั่นคงใหกับสหกรณ และอำนวยบริการที่สะดวก
รวดเร็ว และเปนประโยชนตอมวลสมาชิก ทุกกาวยางของการพัฒนาของ สอ.มก. จะกาวอยางมั่นคง กาวอยาง
รูทิศทาง และกาวไปเยี่ยงผูนำในการพัฒนา ความสำเร็จของการพัฒนาในแตละขั้นตอน ทุกกาวยางของ
การพัฒนาการใหบริการของ สอ.มก. ก็เพื่อมวลสมาชิก โดยเฉพาะการพัฒนาระบบซึ่งถือเปนพื้นฐานที่เขมแข็ง
ของระบบงานในระยะยาว ซึ่งยอมมีปญหาอุปสรรคบาง มีรายละเอียดตางๆ คอนขางจุกจิก อาจจะไมบรรลุผล
ราบรื่นเสมอไปและอาจไมสามารถสนองความพอใจสูงสุดของแตละคนใหไดทุกคนเสมอไป อยางไรก็ตาม
“ปญหามีไวใหแกไข” ใหคำมั่นไดวาการพัฒนาระบบและการบริการเพื่อประโยชนแกมวลสมาชิกสวนใหญและ
สวนรวมแหงประชาคมเกษตรศาสตร ทุกๆ กาวในพัฒนาการของรูปแบบการใหบริการของ สอ.มก. จะกาว
อยางมั่นคง กาวอยางรูทิศทาง และกาวยางอยางผูนำในการพัฒนา เพื่อ “เปนสหกรณออมทรัพยชั้นนำ
เลิศล้ำสวัสดิการ ดำเนินงานโปรงใส คูใจประชาคม มก.”

อภินันทนาการจาก

หจก. พี.ที.อินเฟอรเมชั่น แอนด คอมพิวเตอร ซัพพลาย
87/51 ซอยเวฬุวนาราม ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 02-928-5515 (อัตโนมัติ) 02-573-3828
แฟกซ 02-928-5515 (อัตโนมัติ) 02-573-3828 ตอ 17, 18, 19, 20

จำหนายกระดาษถายเอกสาร, กระดาษโรเนียว, กระดาษตอเนื่อง
จำหนายอุปกรณสำนักงาน และอุปกรณคอมพิวเตอรทุกชนิด
รับพิมพแบบฟอรมคอมพิวเตอรตอเนื่อง และงานพิมพทุกชนิด
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สนับสนุนโดย

คุณนัฏฐวุฒิ วิเศษสินธุ
หนวยนำทอง 374
บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
โทร. 081-342-1801

สนับสนุนโดย

บริษัท เอชอารดี ออโตเมชั่น จำกัด
47/5-6 ซ.สุขุมวิท 68 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท 02-744-8844 โทรสาร 02-744-8801

จำหนายเครื่องพิมพสำเนาระบบดิจิตอล
เครื่องถายเอกสาร ผงหมึก ฯลฯ

สนับสนุนโดย

คุณธีระศักดิ์ ธานีรัตน (AIG)
โทร.02-233-0380
โทรศัพทมือถือ 081-904-7721
“ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ”
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