
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 



สหกรณ์ แปลว่า การทำาด้วยกัน 

หมายถึงผนึกกำาลังผู้ทำางานเกี่ยวข้องกัน

กระทำางานที่เกี่ยวข้องกันนั้น

ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน

และต้องกระทำางานนั้นด้วยความรู้

ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต 

ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

แก่กันและกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ 

ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า 

และอำานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์

แต่ฝ่ายเดียว

วันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2527



 ๏	 ถึงถิ่นโศกถิ่นสุขทุกแห่งหน	 ไม่อาจพ้นสายพระเนตรสังเกตเห็น

สรรพเสียงถ้วนสรวลชื่นขื่นลำาเค็ญ	 ไม่อาจเร้นผ่านไปไกลพระกรรณ

ทรงสอนความพอดีของชีวิต	 เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงมั่น

ให้ร่วมคิดร่วมทำาร่วมสัมพันธ์	 สหกรณ์สร้างสรรค์ชาติก้าวไกล

แม้ยามพระประชวรควรพักผ่อน	 เอื้อพระกรป้องกันลูกหวั่นไหว

ภาระหนักจักนานสักปานใด	 ดวงพระทัยยังมั่นยึดพันธะ

ครองแผ่นดินโดยธรรมนำาทางรัฐ	 พระดำารัสดำารงทรงสัจจะ

ทุกท้องถิ่นสิ้นเข็ญเย็นศิระ	 เพราะบุญพระบริบารนานนิรันดร	์๚๛

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

(ผศ.จำาเริญ แสงดวงแข ประพันธ์)





งานเชนสหกรณนี้ เวลาเปนเปนชา แตเวลาตาย ตายเร็วที่สุด

เม� อตายแลวศพจะเปนศพชาง ไมใชศพหนู
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด

ที่ สอ. มศว 1/2557 (ว)

  6 มกราคม พ.ศ. 2557

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2557

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพย มศว จํากัด 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ไดกําหนด

วันประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ในวันเสารท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2557 ต้ังแต เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุม เจาพระยาบอลลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค (กรุงเทพ) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

มีวาระการประชุมดังนี้

 1. ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

 2. รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556

 3. สมาชิกเขาใหม ลาออก ระหวางป 2556

 4. ผลการดําเนินงานระหวางป 2556

 5. เลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในป 2556

 6. รายงานการตรวจสอบกิจการ ป 2556

 7. พิจารณา งบดุล งบกําไรขาดทุน ป 2556

 8. พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ป 2556

 9. พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ป 2557

 10. พิจารณาตั้งผูสอบบัญชีสหกรณ ป 2557

 11. พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมได ป 2557

 12. พิจารณาประมาณการรายจาย ป 2557

 13. พิจารณาตัดจําหนายหนี้สูญ

 14. เรื่องอื่นๆ

 จึงเรียนเชิญมา เพื่อเขาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลียว พันธุสีดา)

ประธานกรรมการ
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 ในป พ.ศ. 2556 กระผมเขามารับตําแหนงประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (สอ. มศว) ซึ่งมีวาระครบรอบ 45 ป ไดเห็น สอ. มศว มีพัฒนาการและเจริญเติบโต

ขึน้อยางมากมาย ทัง้นีก็้เนือ่งดวยความสามารถของคณะกรรมการดาํเนนิการ ผูจดัการ และเจาหนาทีส่หกรณ

ทุกคน ที่รวมกันสรางความเจริญรุงเรือง ดําเนินกิจการดวยความมุงมั่น ทุมเท ทั้งพลังกาย พลังใจ พลัง

ความคิด ในการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ซื่อตรง โปรงใส ตามหลักคุณธรรม นิติธรรม และ

ศีลธรรม จึงทําใหงานดําเนินไปไดดวยความราบรื่นเรียบรอย 

 สอ. มศว เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2509 โดยใชชื่อวา “ชมรมออมทรัพย” ตอมาเมื่อไดรับการสถาปนา

เปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็เปลี่ยนชื่อเปน สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป พ.ศ. 2556 มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้นจํานวน 11,978,593,565.41 บาท มีสมาชิก  

9,673 คน มีเงินเพียงพอใหบริการแกสมาชิก และมีเงินสวนที่เหลือนําไปลงทุนเพื่อหาผลกําไรใหแกสมาชิก มี

การใหทนุสงเสริมการศกึษาแกบตุรสมาชกิทัง้ทนุสงเคราะหและทนุเรยีนด ีรวมทัง้รางวัลสําเรจ็การศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีมเีงนิชวยคารกัษาพยาบาลแกสมาชกิ มทีนุสาธารณประโยชนเพือ่สวสัดกิารแกสมาชกิและครอบครวั  

มีเงินบําเหน็จใหเมื่อเปนสมาชิกครบ 25 ป และเมื่ออายุครบ 60 ป มีการจายเงินบําเหน็จเกื้อกูลสมาชิก

อาวุโส ฯลฯ

สารจากประธานกรรมการ
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(นายเฉลียว พันธุสีดา)

ประธานกรรมการ

 นอกจากน้ียังไดชวยเหลือสังคม อาทิ สรางโรงอาหารโรงเรียนบานนาเมือง อําเภอนครไท จังหวัด

พิษณุโลก รวมกับโครงการขบวนการสหกรณไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา 2558 กอสรางอาคารเรียนพรอมอุปกรณการเรียน 

และสนับสนุน สอ.โครงการหลวงกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมสะปอก อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  

ดวยกระบวนการบริหารจัดการ สอ. มศว ท่ีไดมาตรฐานดังกลาว จึงไดรับการคัดเลือกจากกรมสงเสริมสหกรณ 

ใหเปนสหกรณ “ดีเลิศ” ติดตอกันถึงปน้ีนับเปนปท่ี 4 แลว จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนรวมแสดงความยินดีไว 

ณ โอกาสน้ี

 ในการประชุมใหญสามัญประจําป นับเปนวันสําคัญที่คณะกรรมการดําเนินการ สอ. มศว พบปะ

สังสรรคกับสมาชิกอยางใกลชิด ไดสรุปผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา รวมทั้งเสนอโครงการในปตอไป  

พรอมทั้งขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจายประจําป มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม สุดทาย

นี้กระผมในนามคณะกรรมการดําเนินการ สอ. มศว ขอขอบคุณมวลสมาชิกทุกคน ที่มีสวนรวมในการสงเสริม 

สนับสนุนและใหความเชื่อมั่นในกิจการทั้งปวง รวมถึงใหกําลังใจแกคณะกรรมการดําเนินการ ดําเนินงาน

จนเกิดมรรคผลมากยิ่งขึ้นเปนลําดับเสมอมา
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เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 1
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รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556

วาระที่ 2
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2556 

สหกรณ◌์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 

วันเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภเิษก กรุงเทพมหานคร 

------------------------- 

 

 นายธาดาศกัดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ แจ้งในท่ีประชมุวา่ขณะนีมี้สมาชิกลงช่ือเข้าประชมุแล้ว 

จํานวน 158 คน ครบตามข้อบงัคบัแล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2556 

 เปิดประชมุเวลา 9.10 น. 

 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. สมาชิกถึงแก่กรรม   

ระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2556 มีสมาชิกถึงแก่กรรม 15 ราย ตามรายช่ือดงันี ้

(1) นายเมีย้น  คล้ายวงศ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(2) นายณฏัฐพงษ์  เจริญพิทย์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(3) นายธงชยั  แพงแสง  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(4) นางพิศวาท  เชือ้หาญ หนว่ยม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(5) นางนงลกัษณ์ บญุสิทธ์ิ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(6)  นางสริุยา  เมตตาจิต หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(7)  นางสาวเหียง    นอบน้อม    หนว่ยม.ศรีนครินทรวิโรฒ   

(8)  นางจารุณี    สงขกลุ    หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(9) นางมานี     ทองกมุ    หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

(10)นายธรรมนญู ศรีสวุรรณ หนว่ย ม.บรูพา 

(11) นายศภุกิจ  เฉลิมวิสตุม์กลุ หนว่ย ม.บรูพา  

(12) นายอนนต์  อนนัตรังสี หนว่ย ม.บรูพา 

(13) นางอมัพร  โตจนัทร์  หนว่ย ม.บรูพา  

(14) นายเฉลิมศกัดิ์ หมอนทอง หนว่ย ม.นเรศวร  

(15) นายจนนั  นวลจนัทร์ หนว่ย ม.นเรศวร 

ประธานขอเชิญสมาชิกทุกคนยืนไว้อาลัย 1 นาที 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร
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2. ผู้เข้าร่วมประชุม  

มีผู้ เข้าร่วมประชมุ 3 คน จากหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) นางญาดา ผดงุโภชน์ นกัวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ จากกรมสง่เสริมสหกรณ์  

(2) นายวิทศั  วฒันศกัดิ์ ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2555 

(3) นางลกัขณา เขคม  ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ ประจําปี 2555 

 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดาํเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

กรมสง่เสริมสหกรณ์ ได้ดําเนินการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี 2555 ผลการจดัมาตรฐาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ผา่นเกณฑ์การประเมินในระดบั ดีเลิศ ซึง่สหกรณ์

ได้รับการประเมินในระดบันีเ้ป็นปีท่ี 3 
 

4. สหกรณ์มอบของชาํร่วยให้แก่สมาชิก 

ปีนีส้หกรณ์มอบของชําร่วยให้แก่สมาชิก โดยการเพิ่มหุ้นให้สมาชิกทกุคน คนละ 30 หุ้น เป็นเงิน 300 

บาท โดยจะโอนเข้าเงินสะสมคา่หุ้นของสมาชิกทกุคนภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
 

5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ จาํกัด 

โครงการจดัตัง้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสหกรณ์เอง ซึง่ดําเนินการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วตัง้แต่

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 จงึขอเชิญชวนสมาชิกทกุคนท่ีมีอายไุมเ่กิน 45 ปี ให้สมคัรและบอกตอ่ ๆ กนั  
 

6. สถานท่ีประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 

การประชมุใหญ่สามญัประจําปี ในปีนี ้เดมิจะจดัประชมุท่ีมหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุปรากฏวา่

ห้องประชมุท่ีสหกรณ์ขอใช้ตัง้แตต้่นปี 2555 ตอ่มาปลายปี 2555 ทางมหาวิทยาลยับรูพา แจ้งวา่ห้องประชมุ

ไมว่า่ง จงึได้ตดิตอ่ขอใช้ห้องประชมุท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แตก็่ไมว่า่งอีก คณะกรรมการดําเนินการ

ได้พิจารณาและมีมตใิห้ใช้ห้องประชมุของโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จงึเป็นเหตใุห้แจ้งสถานท่ีจดัประชมุ

สมาชิกช้าไป สําหรับการประชมุใหญ่สามญัประจําปีในปีตอ่ไป จะเป็นตา่งจงัหวดัหรือกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการดําเนินการจะเร่งพิจารณาและแจ้งให้สมาชิกได้ทราบโดยเร็ว 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2555    

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2555 รายละเอียดอยู่ในหน้าท่ี 13 – 22 หนงัสือประชมุใหญ่สามญั

ประจําปี 2555 สหกรณ◌์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั วนัเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2555 ณ ห้อง

ประชมุปาริชาต มหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา 

ท่ีประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2555 วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2555 
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วาระท่ี 3 สมาชิกเข้าใหม่ลาออกระหว่างปี 2555 

 ประธานแจ้งให้ทราบวา่ ณ สิน้ปี 2554 สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 8,665 คน ระหวา่งปี มีสมาชิกเข้าใหม ่

จํานวน 742 คน มีสมาชิกสมทบเข้าใหม ่57 คน และมีสมาชิกลาออก จํานวน 177 คน เม่ือสิน้ปี 2555 สหกรณ์มี

สมาชิก จํานวน 9,287 คน 

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 23 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 4 ผลการดาํเนินงานระหว่างปี 2555 

 รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 25-31 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

ประธานขอรายงานโดยสรุป ดงันี ้

การบริหารงาน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด จดทะเบียนตัง้แต่วนัท่ี 2 มกราคม 2511 ปัจจุบนั

สหกรณ์มีสํานกังาน 7 แหง่ คือ 1 ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (กรุงเทพมหานคร) 2 ท่ีมหาวิทยาลยับรูพา (จงัหวดั

ชลบุรี) 3 ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ (จังหวัดสงขลา) 4 ท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร (จังหวัดพิษณุโลก) 5 ท่ีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (จงัหวดัมหาสารคาม) 6 ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (จงัหวดันครนายก) และเปิดสาขา

ใหมเ่ป็นสาขาท่ี 7 ท่ีมหาวิทยาลยัพะเยา (จงัหวดัพะเยา) 

สิน้ปี 2555 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 9,287 คน มีทุนเรือนหุ้น 3,998,992,340.00 บาท เพิ่มขึน้

จากปีก่อน 291,807,640.00 บาท มีเงินรับฝาก 5,362,250,881.88 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 962,287,468.49 บาท มี

ทนุดําเนินงาน 11,251,026,474.57 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,825,331,421.66 บาท  

การบริหารเงินของสหกรณ์นัน้ รายได้หลกั คือ ดอกเบีย้จากการลงทนุในตราสารการเงิน จากสถาบนัการเงิน 

ท่ีเช่ือถือได้  ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม จากเงินท่ีให้สมาชิกกู้ ยืมและเงินท่ีให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืม ดอกเบีย้เงินฝาก จากเงินท่ีต้อง

คงสภาพคลอ่งไว้ในธนาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ  

ในปี 2555 สถาบนัการเงินตา่ง ๆ ได้ปรับอตัราดอกเบีย้เงินฝากให้สงูขึน้หลายครัง้ พร้อม ๆ กบัการ 

ปรับอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้สงูขึน้ไปด้วย สหกรณ์ได้ปรับอตัราดอกเบีย้เงินฝากสงูขึน้ถึง 7 ครัง้ (เป็นเหตใุห้สหกรณ์มี

รายจา่ยท่ีสงูขึน้) เพ่ือรักษาเงินฝากของสมาชิก แตค่งดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีร้อยละ 6.00 ตอ่ปี และได้มาปรับขึน้ในเดือน

กนัยายน 2555  เป็นร้อยละ 6.25 ตอ่ปี ดอกเบีย้เงินกู้  ร้อยละ 6.00 – 6.25 ตอ่ปี เม่ือหกัเงินเฉล่ียคืนร้อยละ 12 แล้ว 

เทา่กบัสมาชิกจา่ยดอกเบีย้เงินกู้ ยืม ร้อยละ 5.3 ตอ่ปี 

สหกรณ์ยงัมีคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นในการบริหารงานของสหกรณ์ และจา่ยเงินสวสัดิการตา่ง ๆ ให้แก่

สมาชิกซึง่จะปรากฏอยูใ่นรายงานในวาระตอ่ไป 
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ผลการดําเนินงาน ณ สิน้ปี 2555 สหกรณ์มีกําไรสุทธิ 284,450,750.30 บาท ได้จดัสรรกําไรให้แก่สมาชิก

โดยตรงเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน จํานวน 245,373,563.25 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 86.26 ของกําไรสทุธิ 

การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 

 คณะกรรมการดําเนินการ ได้จา่ยเงินทนุสาธารณประโยชน์ เป็นจํานวนเงิน    4,045,101.00 บาท    

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. สมาชิกถึงแก่กรรม 16 ราย       

2. คูส่มรส บตุร บิดามารดา ของสมาชิกถึงแก่กรรม จํานวน 161 ราย  

3. สนบัสนนุกิจกรรมของมหาวิทยาลยัทัง้ 5 แหง่     

4. เงินบริจาคหรือเงินชว่ยเหลือทัว่ไป     

5. ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก จํานวน 781 ราย    

6. ทนุสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 17 ราย    

7. เงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบสาธารณภยั จํานวน 428 ราย   

การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก 

1. งานเลีย้งรับรองสมาชิกผู้ เกษียณอายรุาชการ จํานวน 82 ราย  

2. จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จํานวน  17 ราย  

3. จา่ยเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลสมาชิก จํานวน 251 ราย  

4. จา่ยเงินบําเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี จํานวน 184 ราย  

5. จา่ยเงินบําเหน็จเกือ้กลู (สมาชิกอาวโุส) จํานวน 132 ราย   

 

สหกรณ์ท่ีเข้าเย่ียมชมกิจการ ในปี 2555 มีสหกรณ์ตา่ง ๆ เข้าเย่ียมชมกิจการ  จํานวน 15 สหกรณ์ 

 

การศึกษาอบรม และประชุมสัมมนา 

1. ประชมุสมัมนาสมาชิกหน่วย ม.มหาสารคาม วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555  

2. ประชมุสมัมนาสมาชกิและทศันศกึษา ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. ทศันศกึษาตา่งประเทศ ณ ประเทศจีน เมืองคนุหมิง และสิบสองปันนา   

4. ประชมุสมัมนากบัหนว่ยงานอ่ืน 6 โครงการ 

 

จาํนวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2555 

(1) จํานวนสมาชิก    จํานวน 9,230 คน 

(2) จํานวนสมาชิก สมทบ   จํานวน      57 คน 

(3) จํานวนสมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์     จํานวน 4,626 คน หรือร้อยละ 49.81 

(4) จํานวนสมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์ จํานวน 4,661 คน หรือร้อยละ 50.19 
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ฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จาํกัด 

 รายการ 2555 2554   เพิ่ม 

   (บาท) (บาท)  ( ลด ) 

 3.1 ทนุเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว 3,998,992,340.00 3,707,184,700.00        291,807,640.00  

 3.2 ทนุสํารองและทนุอ่ืน ๆ 430,941,977.65 401,149,607.47          29,792,370.18  

 3.3 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 25,796,750.00 23,681,660.00            2,115,090.00  

 3.4 เงินรับฝาก 5,362,250,881.88 4,399,963,413.39        962,287,468.49  

 3.5 เงินกู้ ยืมระหวา่งปี 11,840,000,000.00 5,800,000,000.00     6,040,000,000.00  

 3.6 เงินกู้ ยืมคงเหลือ 1,130,000,000.00 610,000,000.00        520,000,000.00  

 3.7 ทนุดําเนินงานทัง้หมด 11,251,026,474.57 9,425,695,052.91     1,825,331,421.66  

 3.8 เงินให้กู้คงเหลือ         

          สมาชิก 2,602,119,443.54 2,166,789,864.48        435,329,579.06  

          สหกรณ์อ่ืน 3,962,009,886.69 2,467,946,517.30     1,494,063,369.39  

 3.9 กําไรสทุธิ 284,450,750.30 264,907,625.68          19,543,124.62  

           

 

 วาระท่ี 5 เลือกตัง้ประธานกรรมการและกรรมการดาํเนินการ  

ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ผลการสรรหากรรมการดําเนินการ จํานวน 8 คน แทนกรรมการดําเนินการท่ีหมด

วาระในปี 2555 คือ 

1. นางนงนวล       พงษ์ไพบลูย์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2. นายชาญวิทย์    เทียมบญุประเสริฐ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

3. นายพินิจ           สีทอง   หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

4. นายณฐัพฤทธ์    แก้วพิบลูย์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. นางชาดา    กลิ่นเจริญ  หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 

6. นายพิมลศกัดิ ์  ถนอมสตัย์  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

7. นายไพบลูย์        มณไฑวงศ์  หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

8. นางสนีุย์  ล่ีไพบลูย์  หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ  

ประธานขอมตท่ีิประชมุเลือกตัง้กรรมการดําเนินการท่ีได้รับการสรรหามาทัง้ 8 คน เป็นกรรมการดําเนินการ 

ประจําปี 2556 

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกตัง้กรรมการดาํเนินการทัง้ 8 คน   
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ประธานแจ้งวา่ คณะกรรมการท่ียงัอยูใ่นวาระและท่ีได้รับการสรรหาใหม ่ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 

2555 เพ่ือเลือกระหวา่งกนัเองเป็นประธานกรรมการ และมีมตใิห้เสนอ นายเฉลียว พันธ์ุสีดา เป็นประธานกรรมการ 

ประจําปี 2556 

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกตัง้ นายเฉลียว พันธ์ุสีดา เป็นประธานกรรมการ ประจาํปี 2556 

 

วาระท่ี 6 รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2556  

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 35-38 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

นายวิทศั   วฒันศกัดิ ์ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2555 รายงานสรุปผลการตรวจสอบดงันี ้

ผลการตรวจสอบ    

1. ด้านบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  และข้อบงัคบัของ

สหกรณ์  สามารถบริหารงานให้บงัเกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอยา่งทัว่ถึง  

2. ด้านการเงิน การรับ – จา่ย และเก็บรักษาเงิน ได้ปฏิบตัิตามระเบียบว่าด้วยการรับ – จา่ยและเก็บรักษาเงินท่ี

สหกรณ์กําหนดไว้อยา่งสม่ําเสมอ    เว้นแตใ่นกรณีท่ีธนาคารหยดุทําการ จงึจําเป็นต้องเบกิเงินสํารองไว้

บริการสมาชิกเกินกวา่วงเงินท่ีกําหนดไว้   ซึง่ผู้ รับผิดชอบได้จดัทํารายงานเสนอกรรมการเพ่ือทราบทกุครัง้ 

  เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน  คงเหลือ ณ วนัสิน้ปี มียอดถกูต้องตรงตามบญัชี  

  ตรง  ตามสมดุคูฝ่ากธนาคารและใบแจ้งยอดของธนาคาร 

3. ด้านบญัชี สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึง่พฒันาโดย บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จํากดั    

การบนัทกึบญัชีของสหกรณ์เรียบร้อย เป็นปัจจบุนั   มีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชีครบถ้วน  

สมบรูณ์ 

4. ด้านเงินลงทนุ สหกรณ์ได้นําเงินไปลงทนุทัง้สิน้จํานวน 3,562,617,365.30 บาท  

      การลงทนุเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ และมตท่ีิประชมุคณะกรรมการ- ดําเนินการ ตลอดจน 

      ได้รับผลตอบแทนคุ้มคา่กบัการลงทนุ 

5. ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก ระหวา่งปี สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกทัง้สิน้ จํานวน  2,060,365,659.00 บาท  

จําแนกได้ดงันี ้             

(1) เงินกู้ฉกุเฉิน  จํานวนเงิน    226,884,700.00 บาท 

(2) เงินกู้สามญั  จํานวนเงิน 1,581,905,859.00 บาท 

(3) เงินกู้พิเศษ  จํานวนเงิน    251,575,100.00 บาท 

  วนัสิน้ปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือทัง้สิน้  2,602,119,443.54  บาท   

 การให้เงินกู้ เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ลกูหนีแ้ตล่ะรายมีหลกัฐานการเป็นหนีแ้ละ

การคํา้ประกนัครบถ้วน 
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6. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน ระหวา่งปี สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนจํานวน 4,524,300,000.00 บาท  

คงเหลือวนัสิน้ปี จํานวน 3,962,009,886.69 บาท 

  การให้เงินกู้ เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน และมติคณะกรรมการดําเนินการ  

การสง่ชําระเงินกู้ เป็นไปตามงวดท่ีกําหนดไว้ 

7. ด้านการกู้ ยืม ยอดยกมาต้นปี จํานวน 610,000,000.00 บาท กู้ ระหวา่งปี จํานวน 11,840,000,000.00 บาท 

สง่ชําระคืนระหวา่งปี จํานวน 11,320,000,000.00 บาท คงเหลือสิน้ปี 1,130,000,000.00 บาท    

  การกู้ ยืมเป็นไปตามข้อบงัคบัของสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  

8. ด้านเงินรับฝาก ระหวา่งปีสหกรณ์ รับฝากเงิน เป็นจํานวนเงิน 5,362,250,881.88 บาท 

  การรับฝากและจา่ยคืนเงินรับฝากทกุประเภทเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินท่ีสหกรณ์กําหนดไว้ 

9. ด้านทนุเรือนหุ้น ระหว่างปีสหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิก จํานวน 361,662,760.00 บาท จา่ยคืนคา่หุ้น 

จํานวน69,855,120.00 บาท ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 3,998,992,340.00 บาท  

   การเพิ่มหุ้นและการจ่ายคืนคา่หุ้นเป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการถือหุ้น และมติท่ีระชมุ

คณะกรรมการดําเนินการ 

10. ด้านสมาชิก ระหวา่งปี มีสมาชิกเพิ่มขึน้ 742 คน ลดลง 177 คน ณ วนัสิน้ปีสหกรณ์มีสมาชิก 9,230 คนและ

สมาชิกสมทบ  57  คน  

11. ด้านทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบียบ และอ่ืน ๆ มีรายการดงันี ้ 

   รายการ                      คงเหลือสิน้ปี 

ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล   26,918,300.81 

ทนุสาธารณประโยชน์                        8,664,362.25 

ทนุสะสมจดัให้มีสํานกังาน              24,541,000.00 

ทนุสาธารณประโยชน์ –เงินบําเหน็จหุ้น   13,970,897.26 

  การเพิ่มขึน้และลดลง  เป็นไปตามระเบียบและมตท่ีิประชมุคณะกรรมการดําเนินการ การอนมุตัิการใช้

จา่ยเงินทนุเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีระเบียบกําหนดไว้  

12. ด้านรายจา่ย ในระหว่างปี  รายจา่ยตา่ง ๆ ได้จา่ยไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบด้วยเหตผุลการจา่ยเป็นไป

ตามระเบียบ มตท่ีิประชมุใหญ่และมตขิองคณะกรรมการดําเนินการ และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ี

ได้รับอนมุตัไิว้              

สรุปผลการตรวจสอบ 

1. การบญัชี การบนัทกึบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจบุนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีมีครบถ้วน ถกูต้อง 

2. การเงิน เอกสารประกอบการรับ – จา่ยเงิน มีครบถ้วน ถือใช้เป็นหลกัฐานการจ่ายเงินได้ 

3. การให้เงินกู้  คําขอกู้ เงิน หนงัสือสญัญากู้ เงิน หนงัสือคํา้ประกนัเงินกู้  และหลกัประกนัเงินกู้  มีครบถ้วน 

ถือใช้เป็นหลกัฐานการจา่ยเงินกู้ ได้ 
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ประธานขอมตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํปี 2555 

  

วาระท่ี 7 พจิารณา งบดุล งบกาํไรขาดทุน ปี 2555  

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 41-52 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

นายการุญ ทองโสภิต  ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั รายงานผลการ

สอบบญัชี สําหรับปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงันี ้

งบดุล 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 2554 

     ปี  2555  ปี  2554 

    หมายเหต ุ บาท  บาท 

   สินทรัพย์     

 สินทรัพย์หมุนเวียน     

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 511,157,434.51  627,834,547.41 

  เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  539,000,100.00  691,000,100.00 

  เงินลงทนุระยะสัน้ 3 282,000,000.00   352,700,000.00  

  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 4 1,358,892,349.00  1,685,716,967.73 

  ลกูหนี ้- สทุธิ 5 608,140.86  466,949.64 

  ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับ   2,737,156.02  915,635.25 

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 6 35,291,836.07  32,834,928.93 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,729,687,016.46  3,391,469,128.96 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  เงินลงทนุระยะยาว 3 3,280,617,365.30  3,047,583,056.99 

  เงินให้กู้ยืมระยะยาว  4 5,215,092,179.94  2,959,853,019.49 

  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 7 24,385,272.94  26,245,803.63 

  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  0.00  2,782.00 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 8 1,244,639.93  541,261.84 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  8,521,339,458.11  6,034,225,923.95 

   รวมสินทรัพย์  11,251,026,474.57  9,425,695,052.91 
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ประธานขอมตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํปี 2555 

  

วาระท่ี 7 พจิารณา งบดุล งบกาํไรขาดทุน ปี 2555  

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 41-52 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

นายการุญ ทองโสภิต  ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั รายงานผลการ

สอบบญัชี สําหรับปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงันี ้

งบดุล 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 2554 

     ปี  2555  ปี  2554 

    หมายเหต ุ บาท  บาท 

   สินทรัพย์     

 สินทรัพย์หมุนเวียน     

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 511,157,434.51  627,834,547.41 

  เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  539,000,100.00  691,000,100.00 

  เงินลงทนุระยะสัน้ 3 282,000,000.00   352,700,000.00  

  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 4 1,358,892,349.00  1,685,716,967.73 

  ลกูหนี ้- สทุธิ 5 608,140.86  466,949.64 

  ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับ   2,737,156.02  915,635.25 

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 6 35,291,836.07  32,834,928.93 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,729,687,016.46  3,391,469,128.96 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  เงินลงทนุระยะยาว 3 3,280,617,365.30  3,047,583,056.99 

  เงินให้กู้ยืมระยะยาว  4 5,215,092,179.94  2,959,853,019.49 

  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 7 24,385,272.94  26,245,803.63 

  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  0.00  2,782.00 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 8 1,244,639.93  541,261.84 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  8,521,339,458.11  6,034,225,923.95 

   รวมสินทรัพย์  11,251,026,474.57  9,425,695,052.91 
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     ปี  2555  ปี  2554 

    หมายเหตุ บาท  บาท 

   หนีส้นิและทุนของสหกรณ์     

 หนีส้นิหมุนเวียน     

  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 9 1,130,000,000.00  610,000,000.00 

  เงินรับฝาก 10 5,362,250,881.88  4,399,963,413.39 

  หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 11 6,312,300.24  8,778,780.37 

   รวมหนีส้ินหมุนเวียน  6,498,563,182.12  5,018,742,193.76 

 หนีส้นิไม่หมุนเวียน     

  หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 12 38,078,224.50  33,710,926.00 

   รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  38,078,224.50  33,710,926.00 

   รวมหนีส้ิน  6,536,641,406.62  5,052,453,119.76 

 ทุนของสหกรณ์       

  ทนุเรือนหุ้น (มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท)     

      หุ้นท่ีชําระเต็มมลูคา่แล้ว  3,998,992,340.00  3,707,184,700.00 

  ทนุสาํรอง  356,847,417.33  329,795,480.15 

  ทนุสะสมตามข้อบงัคบั  ระเบียบและอ่ืน  ๆ     13 74,094,560.32  71,354,127.32 

  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิประจําปี  284,450,750.30  264,907,625.68 

   รวมทุนของสหกรณ์  4,714,385,067.95  4,373,241,933.15 

   รวมหนีส้ินและทุนของสหกรณ์  11,251,026,474.57  9,425,695,052.91 

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้    
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งบกําไรขาดทนุ 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2555 และ 2554 

          ปี  2555        ปี  2554 

   บาท % บาท % 

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ     

 เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก 334,201,918.64       66.73  270,084,731.72       63.81  

 เงินลงทนุ 166,633,437.34       33.27  153,181,913.84       36.19  

  รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ     500,835,355.98     100.00      423,266,645.56     100.00  

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้และการลงทนุ     

 เงินรับฝาก 150,005,141.00       29.95  101,745,788.38       24.04  

 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 33,216,359.93         6.63  23,372,561.42         5.52  

  รวมคา่ใช้จา่ยดอกเบีย้และการลงทนุ     183,221,500.93       36.58      125,118,349.80       29.56  

  รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ     317,613,855.05       63.42      298,148,295.76       70.44  

หกั  หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู      

  หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนี ้ 618,984.86         0.12  280,169.78         0.07  

  รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุสทุธิ     316,994,870.19       63.29      297,868,125.98       70.37  

บวก  รายได้ท่ีมใิชด่อกเบีย้     

 รายได้คา่บํารุงห้องพกั - บ้านพกั 2,575,195.00         0.51  2,338,742.00         0.55  

 รายได้เบ็ดเตลด็ 719,806.23        0.14  786,624.98         0.19  

 คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 80,600.00         0.02  74,800.00         0.02  

 กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 1,236,000.00         0.25  0.00  0.00  

  รวมรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้         4,611,601.23         0.92          3,200,166.98         0.76  

หกั  คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน     

 คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ี     

  เงินเดือน 13,331,204.00         2.66  12,396,026.00         2.93  

  คา่ลว่งเวลา 101,390.00         0.02  103,360.00         0.02  

  คา่ใช้จา่ยเจ้าหน้าท่ี 1,048,295.50         0.21  1,030,737.00         0.24  

  เงินประกนัสงัคม 204,767.00         0.04  281,905.00         0.07  

  บําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 2,352,210.00         0.47  3,290,260.      0.78  
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  เงินประจําตาํแหนง่ 648,000.00         0.13  612,000.00         0.15  

  เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 387,960.00         0.08  365,872.00         0.09  

  คา่เช่าท่ีพกัรายเดือน 27,500.00         0.01  15,000.00         0.00  

  คา่เสือ่มราคา         2,661,788.94         0.53          2,666,486.21         0.63  

  คา่ซอ่มแซมปรับปรุงสาํนกังาน            438,704.94         0.09             226,821.71         0.05  

 คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์           

  คา่ซอ่มแซมของใช้สาํนกังาน            183,153.87         0.04             183,882.96         0.04  

  คา่ซอ่มบํารุงยานพาหนะ              28,400.56         0.01               50,033.24         0.01  

  คา่เบีย้ประกนัจา่ย            838,555.27         0.17             267,497.77         0.06  

  คา่บริการรายปี            466,331.96         0.09             460,212.98         0.11  

  คา่ตอบแทนเหมาทําความสะอาด              14,000.00         0.00               16,800.00         0.00  

  ซอฟแวร์ตดัจา่ย 2,782.00         0.00               85,707.00         0.02  

  คา่ไฟฟ้า-นํา้ประปา-โทรศพัท์            892,600.90         0.18             729,970.46         0.17  

  คา่นํา้มนัรถยนต์            134,424.00         0.03             124,995.20         0.03  

  คา่เช่าสาํนกังานสหกรณ์            354,720.00         0.07             260,940.00         0.06  

  คา่ภาษีท่ีดิน                     52.52         0.00                      12.52         0.00  

  คา่ภาษีรถยนต์                1,900.00         0.00                 1,900.00         0.00  

  คา่ป้องกนัไวรัสในคอมพิวเตอร์              22,684.00         0.01               22,684.00  0.01  

  คา่เช่าสายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเช่ือมสาขา              53,220.84         0.01               73,807.02  0.02  

 คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสมาชิก     

  คา่ใช้จา่ยสมาชิก         4,315,271.20         0.86          4,672,961.20         1.10  

  คา่ใช้จา่ยในการศกึษาอบรม         1,189,151.00         0.24             956,372.00         0.23  

 คา่ใช้จา่ยดาํเนินงานอ่ืน      

  คา่สนบัสนนุกิจการมหาวิทยาลยั            529,800.00         0.11             501,400.00         0.12  

  คา่ตอบแทนกรรมการประจําสาํนกังาน            360,900.00         0.07             358,800.00         0.08  

  คา่เบีย้ประชมุ            312,800.00         0.06             349,100.00         0.08  

  คา่รับรอง            278,653.82         0.06             198,824.00         0.05  

  คา่พาหนะเบีย้เลีย้ง            969,139.39         0.19             927,626.00         0.22  

  คา่ลงทะเบียนสมัมนา              19,700.00         0.00               23,760.00         0.01  

  คา่ของใช้สาํนกังาน            206,263.44         0.04             182,291.31         0.04  
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  คา่ธรรมเนียมไปรษณีย์/ธนาคาร            334,279.90         0.07             280,694.51         0.07  

  รายจา่ยอ่ืน            160,423.50         0.03             209,248.75         0.05  

  คา่ตอบแทนผู้ เก็บเงินประจําหนว่ย            258,750.00         0.05             183,215.00         0.04  

  คา่ใช้จา่ยวนัประชมุใหญ่         2,821,157.00         0.56          2,960,780.00         0.70  

  คา่ตรวจสอบกิจการ            192,000.00         0.04             192,000.00         0.05  

  คา่สอบบญัชี            220,000.00         0.04             220,000.00         0.05  

  คา่ใช้จา่ยดาํเนินคด ี 41,937.00         0.01  0.00  0.00  

  คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์            223,886.22         0.04             213,947.34         0.05  

  คา่ใช้จา่ยห้องพกั-บ้านพกั            108,610.85         0.02               91,126.10         0.02  

  คา่ตรวจสอบหลกัทรัพย์คํา้ประกนั            110,600.00         0.02               85,100.00         0.02  

  คา่หนงัสอืวารสาร/หนงัสอืพิมพ์              39,205.00         0.01               37,820.00         0.01  

  คา่ตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์              36,000.00         0.01               36,000.00         0.01  

  คา่จดัพิมพ์ขา่วสหกรณ์และระเบียบข้อบงัคบั            174,089.00         0.03             178,048.00         0.04  

  คา่ชดุกรรมการ              45,000.00         0.01               21,200.00         0.01  

  คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็                2,432.50         0.00                    917.00         0.00  

  คา่ใช้จา่ยประชาสมัพนัธ์              11,025.00         0.00               12,525.00         0.00  

  รวมคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงาน       37,155,721.12         7.42        36,160,667.28         8.54  

  กําไร (ขาดทนุ)สทุธิ     284,450,750.30       56.79      264,907,625.68       62.59  

       

 

ผู้สอบบญัชี ได้สรุปเก่ียวกบัสมาชิก ดงันี ้

จํานวนสมาชิกทัง้หมด  9287 คน (รวมสมทบ 57 คน) 

กําไรสทุธิ  284,450,750.30 บาท     

เฉล่ียเป็นผลกําไรตอ่คน เทา่กบั 30,628.91 บาท     

การออมตอ่คน เทา่กบั 1,007,994.32 บาท (ปีท่ีผ่านมา 935,620.09 บาท) 

การมีหนีส้ินตอ่คน เทา่กบั 281,530.58 บาท (ปีท่ีผา่นมา 251,524.89 บาท) 

สมาชิกฝากเงินกบัสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 97.17 ยงัไมมี่สหกรณ์ท่ีไหนสมาชิกฝากเงินมากเทา่ท่ีน่ี 

ผู้สอบบญัชีขอฝากข้อคิดจากมหาเศรษฐีทา่นหนึง่ให้ท่ีประชมุใหญ่ ดงันี ้“จงอย่าออมเพียงแค่เหลือจากท่ีท่านใช้

จ่ายแล้ว ท่านจงใช้จ่ายเท่าท่ีเหลือจากท่ีท่านออมแล้ว” 
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  คา่ธรรมเนียมไปรษณีย์/ธนาคาร            334,279.90         0.07             280,694.51         0.07  

  รายจา่ยอ่ืน            160,423.50         0.03             209,248.75         0.05  

  คา่ตอบแทนผู้ เก็บเงินประจําหนว่ย            258,750.00         0.05             183,215.00         0.04  

  คา่ใช้จา่ยวนัประชมุใหญ่         2,821,157.00         0.56          2,960,780.00         0.70  

  คา่ตรวจสอบกิจการ            192,000.00         0.04             192,000.00         0.05  

  คา่สอบบญัชี            220,000.00         0.04             220,000.00         0.05  

  คา่ใช้จา่ยดาํเนินคด ี 41,937.00         0.01  0.00  0.00  

  คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์            223,886.22         0.04             213,947.34         0.05  

  คา่ใช้จา่ยห้องพกั-บ้านพกั            108,610.85         0.02               91,126.10         0.02  

  คา่ตรวจสอบหลกัทรัพย์คํา้ประกนั            110,600.00         0.02               85,100.00         0.02  

  คา่หนงัสอืวารสาร/หนงัสอืพิมพ์              39,205.00         0.01               37,820.00         0.01  

  คา่ตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์              36,000.00         0.01               36,000.00         0.01  

  คา่จดัพิมพ์ขา่วสหกรณ์และระเบียบข้อบงัคบั            174,089.00         0.03             178,048.00         0.04  

  คา่ชดุกรรมการ              45,000.00         0.01               21,200.00         0.01  

  คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็                2,432.50         0.00                    917.00         0.00  

  คา่ใช้จา่ยประชาสมัพนัธ์              11,025.00         0.00               12,525.00         0.00  

  รวมคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงาน       37,155,721.12         7.42        36,160,667.28         8.54  

  กําไร (ขาดทนุ)สทุธิ     284,450,750.30       56.79      264,907,625.68       62.59  

       

 

ผู้สอบบญัชี ได้สรุปเก่ียวกบัสมาชิก ดงันี ้

จํานวนสมาชิกทัง้หมด  9287 คน (รวมสมทบ 57 คน) 

กําไรสทุธิ  284,450,750.30 บาท     

เฉล่ียเป็นผลกําไรตอ่คน เทา่กบั 30,628.91 บาท     

การออมตอ่คน เทา่กบั 1,007,994.32 บาท (ปีท่ีผ่านมา 935,620.09 บาท) 

การมีหนีส้ินตอ่คน เทา่กบั 281,530.58 บาท (ปีท่ีผา่นมา 251,524.89 บาท) 

สมาชิกฝากเงินกบัสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 97.17 ยงัไมมี่สหกรณ์ท่ีไหนสมาชิกฝากเงินมากเทา่ท่ีน่ี 

ผู้สอบบญัชีขอฝากข้อคิดจากมหาเศรษฐีทา่นหนึง่ให้ท่ีประชมุใหญ่ ดงันี ้“จงอย่าออมเพียงแค่เหลือจากท่ีท่านใช้

จ่ายแล้ว ท่านจงใช้จ่ายเท่าท่ีเหลือจากท่ีท่านออมแล้ว” 
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สมาชิกถามในท่ีประชุม 

นายปรากรม ประยูรรัตน์ เลขสมาชิก 01917 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ก่อนท่ีจะรับมตินีต้้องขอขอบคุณท่านกรรมการและผู้ ตรวจสอบกิจการท่ีได้ทําหน้าท่ีแทนพวกเรา ทําให้

สหกรณ์ของเรายัง่ยืนดีมาก ไมห่วือหวา เน่ืองจากเราพอจะทราบกนัดีว่า สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งในประเทศ เกิด

การดําเนินการผิดพลาดมากมาย โดยเฉพาะการลงทนุท่ีไมส่มควรลงทนุ อย่างเช่นการลงทนุในเร่ืองขายลอตเตอร่ี แต่

ของเราทา่นกรรมการและผู้ตรวจสอบ รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกนัดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราอย่างเรียบร้อย 

การลงทุนพอดี การลงทนุภายนอกประมาณ 30% ท่ีผมด ูส่วนการกู้ และเงินรับฝากก็ 66% ซึ่งเหมาะสม ซึ่งถ้าหาก

ลงทุนท่ีอ่ืนมากเกินไป มนัก็จะผิดวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์เราคิดถึงการลงทุนโดยให้

สมาชิกได้รับประโยชน์ ในแง่ของการให้กู้ เงินเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ของแต่ละคน ซึ่งอนันีเ้ป็นสิ่งท่ีผมช่ืนชมครับ 

เพราะว่าถ้าเอาเงินท่ีเป็นส่วนเกินท่ีเป็นสภาพคล่อง เอาไปลงทุนท่ีอ่ืนเราก็อาจจะเกิดความผิดพลาด แตถ้่าลงทุนซือ้

หุ้น ซือ้หุ้นกู้  หรือพนัธบตัร ก็ไมมี่ปัญหาในเร่ืองของการท่ีจะเส่ียง  

นางปรียา สุวรรณโชตช่ิวง เลขสมาชิก 00196 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ดิฉันสงสยัในงบดลุ ลูกหนีสุ้ทธิ 608,140.86 บาท ดยูอดนิดเดียวก็จริงแตพ่อมาดรูายละเอียดน่ีเห็นว่าเป็น

ลกูหนีต้ามคําพิพากษา สองล้านห้าแสนเก้าหม่ืนบาทเศษ แล้วหกัค่าเผ่ือหนีสู้ญแล้วเหลือยอดสุทธิหกแสนแปดพนั

กว่าบาท ดิฉันสงสยัว่าลูกหนีต้ามคําพิพากษานัน้แสดงว่าเป็นลูกหนีจ้ากการกู้พิเศษ หรือสามญั หรืออะไร เพราะดู

ยอดแล้วสงู เพราะว่าดจูากรายละเอียดสรุปนโยบายบญัชีท่ีสําคญั เห็นบอกว่าสหกรณ์ตัง้คา่เผ่ือหนีส้ญูตามเกณฑ์ท่ี

กําหนด 

นายการุญ ทองโสภติ ผู้สอบบัญชี ตอบ 

 รายงานนี ้ขอให้ไปดหูมายเหตท่ีุ 5 ประกอบด้วย เป็นลกูหนีต้ามคําพิพากษาตามท่ีสมาชิกเข้าใจถกูต้องแล้ว

ครับ คือ ท่ีตัง้เพิ่มขึน้ซึง่ปรากฏในงบกําไรขาดทนุด้วยวา่เป็นหนีส้งสยัจะสญู 618,984.46 บาท การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยั

จะสญู ตามท่ีกรมตรวจบญัชีกําหนด ระยะเวลา 3-6 เดือน ตัง้ 20% ตอ่ไปก็ 50% ถ้าหนึง่ปีขึน้ไป 100% 

นางปรียา สุวรรณโชตช่ิวง เลขสมาชิก 00196 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

ดฉินัขอฝาก ถ้าเป็นการกู้พิเศษก็แสดงว่าเกิดจากคณะกรรมการพิจารณา จึงขอให้ใช้ความรอบคอบมากกว่า

นีอี้ก 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

ลูกหนีต้ามคําพิพากษา เกิดจากเงินกู้ พิเศษก็จริง การประเมินหลักทรัพย์นัน้คิดตามราคาประเมินของ

กรมธนารักษ์ แต่เกิดจากสมาชิกลาออกจากราชการ หนีราชการ ขาดราชการ เม่ือไม่ส่งชําระหนี ้สหกรณ์ก็ต้อง

ดําเนินคดี รายท่ีหกแสนกว่า คือ สมาชิกรายหนึ่งท่ีมหาสารคาม ซึ่งมีคําพิพากษาแล้ว ตอนนีอ้ยู่ในระหว่างการบงัคบั

คดี เพ่ือขายทอดตลาดมาใช้หนีต้่อไป อีกรายหนึ่งอยู่ท่ีองครักษ์ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินคดี ซึ่งหลักทรัพย์ดูแล้วไม่มี

ปัญหา เพียงแตว่่าขัน้ตอนจะยึดเลยไม่ได้ ต้องรอตามคําพิพากษาของศาล และการบงัคบัคดี รายแรกท่ีหกแสนกว่า

บาทนีจ้ะเห็นอยูใ่นรายงานมาสองปีแล้ว ความลา่ช้าอยูท่ี่การบงัคบัคดี  
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ประธานกรรมการ ตอบ    

 สําหรับการกู้พิเศษนัน้ คณะกรรมการกู้พิเศษ พิจารณาอยา่งรอบคอบถ่ีถ้วน กรรมการจะต้องพิจารณาว่าถ้ามี

ปัญหาเกิดขึน้ กรรมการจะรับซือ้ไหม นอกจากดจูากหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ  แล้ว พยายามพิจารณาอย่างรอบคอบอยู่แล้ว 

แตก็่จะมีบางรายท่ีผู้กู้หนี เราพยายามดําเนินคดีตามขัน้ตอน ฉะนัน้จดุนีส้มาชิกไมต้่องกงัวล  

นางปภาศิริ บาร์เนต เลขสมาชิก 002686 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

 อยากสอบถามวาระท่ี 6 หน้า 36  เร่ืองเงินลงทนุ มี 5 รายการใช่ไหมคะ่ ตรงนีเ้ขียนบอกว่าผลตอบแทนคุ้มคา่ 

กบัการลงทุน ไม่ทราบว่า ได้แสดงให้ดหูรือไมค่ะ่ว่าแตล่ะรายการผลตอบแทนออกมาเท่าไหร่ ก่ีเปอร์เซ็นต์ คือมองไม่

เห็นว่ารายงานอยู่ตรงไหน ช่วยชีแ้จงนะคะ แต่ถ้าเกิดไม่มี คราวหน้าช่วยทําตรงนีด้้วยนะคะ ว่าเปอร์เซ็นต์การลงทุน

ออกมาเทา่ไหร่  

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

 เงินลงทนุรายละเอียดจะอยูใ่นหน้า 47,48 ลงทนุในพนัธบตัร หุ้นกู้  และเงินฝากบ้าง ผลตอบแทนหรือดอกเบีย้ 

แล้วแตจ่งัหวะเวลา การซือ้หุ้นกู้จะอยูใ่นเกณฑ์ซึง่คณะกรรมการพฒันาการแหง่ชาตกํิาหนด 

ประธานขอมตท่ีิประชุม 

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบดุลและงบการเงนิสาํหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาจัดสรรกาํไรสุทธิ ปี 2555   

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 56 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

ประธานแจ้งวา่ สหกรณ์มีกําไรสทุธิประมาณ 284.4 ล้านบาท ได้จดัสรรกําไร ท่ีเป็นไปตามข้อบงัคบั คือ  

ทนุสํารอง 29 ล้านบาท เงินปันผลให้แก่สมาชิกในอตัราร้อยละ 6.00 คิดเป็นจํานวนเงิน 227.88 ล้านบาท และเงิน

เฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกท่ีกู้ ยืมเงินในอตัราร้อยละ 12.00 คดิเป็นจํานวนเงิน 17.49 ล้านบาท รวมเป็นสว่นท่ีคืนให้

สมาชิกโดยตรง 245.37 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 86.26 ของกําไรสทุธิ  

ท่ีเหลือเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าท่ีและกรรมการดําเนินการ 8.2 ล้านบาท เงินสาธารณประโยชน์ 1.5 ล้าน 

บาท และทนุอ่ืน ๆ อีก 2 แสนบาท 

สมาชิกถามในท่ีประชุม 

นายปรากรม ประยูรรัตน์ เลขสมาชิก 01917 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

 คําถามท่ีแล้วได้ขอบคณุเฉพาะกรรมการ แตท่ี่สําคญัท่ีสดุคือผู้จดัการ จากการท่ีได้เคยไปดสูหกรณ์อ่ืน ๆ มา 

ขอให้ท่ีประชมุปรบมือให้ผู้จดัการท่ีทํางานได้ยอดเย่ียม การจดัสรรกําไรเงินเฉล่ียคืนปีท่ีแล้วให้ 20% ขอถามวา่เหตไุร

เงินเฉล่ียคืนปีนีจ้งึลดลงเหลือ 12%   

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

 ในปี 2555 สหกรณ์จ่ายดอกเบีย้เงินฝากเพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 50 กวา่ล้านบาท ซึง่ปรากฏอยูใ่นหน้า 

43 เหตท่ีุต้องสงูขึน้นัน้เกิดจากการแขง่ขนัด้านเงินฝาก เพราะวา่ขณะท่ีธนาคารขึน้ดอกเบีย้ ถ้าสหกรณ์ไมข่ึน้ตาม เงิน

ก็จะไหลออก สมาชิกท่ีฝากเงินจะเห็นวา่ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์ขึน้ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้เม่ือขึน้ดอกเบีย้เงินฝาก 
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ก็ควรจะต้องขึน้ดอกเบีย้เงินกู้ ด้วยทกุครัง้ ตามท่ีสถาบนัการเงินทัง้หลายเขาปฏิบตักินั แตส่หกรณ์ก็ไมไ่ด้ปรับดอกเบีย้

เงินกู้ขึน้เลย เพ่ือให้สมาชิกท่ีกู้ เงินรับภาระน้อยท่ีสดุ ดอกเบีย้เงินกู้สถาบนัการเงินตา่ง ๆ สงูถึงร้อยละ 9 ตอ่ปี แต่

สหกรณ์คงดอกเบีย้เงินกู้ ไว้ เทา่กบัคืนลว่งหน้าให้สมาชิกแล้ว  

นายมีชัย วรสายัณห์ เลขสมาชิก 00280 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ผมอยากจะถามงบกําไรขาดทนุท่ีผา่นไป มีกําไรมากกวา่ปี 2554 แตด่ใูนหน้า 43 บําเหน็จเจ้าหน้าท่ีในปี 

2555 ทําไมได้น้อยกวา่ปี 2554 เพราะนา่จะให้เป็นกําลงัใจเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

 บําเหน็จเจ้าหน้าท่ี เป็นตวัเลขท่ีตัง้สํารองไว้เผ่ือถ้ามีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เกษียณหรือลาออก ก็จะจา่ยเงิน

บําเหน็จตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ และจะตัง้เพิ่มในแตล่ะปี จํานวนเงินบําเหน็จจะลดลงไปถ้ามีการจา่ยเงิน ในปีท่ี

แล้วมีลกูจ้างประจํา 1 คน อยูท่ี่บ้านพกัสหกรณ์จงัหวดัระยอง ทํางานครบอาย ุ60 ปี 

ประธานกรรมการ ตอบ 

 ขอสรุปวา่จริง ๆ แล้วเฉล่ียคืน 12 % ดทูัง้ปีแล้วสมาชิกจะเสียคา่ดอกเบีย้เงินกู้ เพียง 5.3 % เท่านัน้เอง เพราะ

คณะกรรมการดําเนินการคิดเสมอวา่สมาชิกต้องมาก่อน สมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

ประธานขอมตท่ีิประชุม 

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 

 

วาระท่ี 9 พจิารณาตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2556 

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 57 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอท่ีประชมุใหญ่

สามญัประจําปี 2556 พิจารณาให้นายวิทศั วฒันศกัดิ ์อาย ุ64 ปี เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจาํปี 2555  

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ เลือกนายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็นผู้สอบกิจการสหกรณ์ สาํหรับปีทางบัญชีสิน้สุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

วาระท่ี 10 พจิารณาตัง้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2556 

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 58 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญั

ประจําปี 2555 พิจารณาให้สํานกัสอบบญัชีลกัขณา เขคม และคณะ โดยนายการุณ ทองโสภติ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต หมายเลข 1123   เป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั สําหรับปีทาง

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และอนมุตัิคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบทัง้ปี เป็นจํานวนเงิน 240,000 บาท  

(สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ เลือกนายการุณ ทองโสภติ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สาํหรับปีทางบัญชี

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
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วาระท่ี 11 พจิารณากาํหนดวงเงนิซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ปี 2556 

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 59 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

ประธาน ชีแ้จงการกําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ปี 2556 

การดําเนินการของสหกรณ์ มีความจําเป็นในการสํารองเงินให้เกิดสภาพคล่อง เพ่ือรองรับการใช้บริการของ

สมาชิก เน่ืองจากปัจจบุนัสหกรณ์มีทนุดําเนินการมากกวา่หนึง่หม่ืนล้านบาท มีทนุเรือนหุ้น ประมาณ 4,000 ล้านบาท 

จากเงินฝากของสมาชิก ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งสมาชิกอาจถอนเงินเม่ือไรก็ได้ หากสหกรณ์จะเก็บเงินตามท่ี

กลา่วไว้ในสถาบนัการเงิน เพ่ือรองรับการถอนเงินของสมาชิก ก็จะไมเ่กิดรายได้ใด ๆ ให้กบัสหกรณ์  

 จงึขอกําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจําปี 2556 ในจํานวนเทา่ปีท่ีแล้ว เป็นจํานวนเงิน 

3,000,000,000.00 บาท (สามพนัล้านบาทถ้วน)  

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงนิ 3,000,000,000.00 บาท 

(สามพันล้านบาทถ้วน) 

 

วาระท่ี 12 พจิารณาประมาณการรายจ่าย   ปี 2556 

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 61-68 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

 ประธานแจ้งในท่ีประชมุโดยสรุปวา่ประมาณการรายจา่ยในปีนีต้ัง้ไว้ประมาณ 278 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบั

ปีก่อน ประมาณการรายจา่ยท่ีสงูจะเป็นเร่ืองของครุภณัฑ์ ระบบซอฟแวร์ และการตัง้เผ่ือจดัหาสํานกังานสหกรณ์ใหม ่

งบประมาณอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกบัปีก่อน มีรายจา่ยตามหมวดหมูด่งันี ้

1. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ   บาท   ร้อยละ  

1.1 เงินเดือน    16,720,000.00       6.02  

1.2 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร    23,302,000.00       8.38  

1.3 

กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือสงัคมและอนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อม           50,000.00       0.23  

1.4 คา่สาธารณูปโภค      1,250,000.00       0.45  

1.5 การศกึษาและประชมุสมัมนา      1,450,000.00      0.52  

  รวม  43,372,000.00   15.61  

2. ดอกเบีย้จ่าย    

ดอกเบีย้จา่ยเงินเบกิเกินบญัชี-เงินกู้ ยืม    35,200,000.00     12.66  

  รวม      5,200,000.00   12.66  
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3. งบลงทุน       

3.1 หมวดครุภณัฑ์  1,725,000.00        0.62  

3.2 หมวดประชาสมัพนัธ์           80,000.00        0.03  

3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และคา่ลิขสิทธ์ิ      3,609,500.00        1.30  

3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร         950,000.00        0.34  

3.5 หมวดท่ีดนิ  193,000,000.00        9.44  

  รวม  199,364,500.00      71.73  

  รวมทัง้หมด   277,936,500.00  100.00  

 

สมาชิกในท่ีประชมุไมมี่ผู้ใดสอบถาม 

ประธานขอมตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตปิระมาณการรายจ่าย ประจาํปี 2556 

สมาชิกถามในท่ีประชุม 

นายวีรพงศ์ วุฒพัินธ์ุชัย เลขสมาชิก 03688 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

 มีคําถามในประเด็นเร่ืองของงบ 193 ล้าน ในหมวดท่ีดินซึ่งเพ่ือซือ้ท่ีดินเพ่ือการลงทุนหน้ามหาวิทยาลัย

นเรศวร แตท่ี่อยากจะถามคือซือ้ท่ีดนิสมาชิกท่ีถกูขายทอดตลาดมีหนีต้อ่สหกรณ์ 3 ล้านบาท เป็นการประมาณการ ซึ่ง

ราคาท่ีดนิมีการเปล่ียนแปลง ท่ีนีถ้้าท่ีดนิมีราคาขึน้ๆ ลงๆ พอทราบไหมครับว่าราคาท่ีประมาณการใช้มนัอยู่ในระดบัท่ี

เป็นอย่างไร ขออนุญาตถามอีกประเด็น หลกัการในการซือ้ท่ีดินเพ่ือลงทุน ผมคิดว่าคงอยู่ในท่ีของสมาชิกในแต่ละ

วิทยาเขต วา่มีหลกัการอะไรวา่เราจะลงทนุเพ่ือให้เกิดประโยชน์ หรืออะไรเป็นรายละเอียดในการพิจารณาเลือกซือ้ 

 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

 ในข้อแรก ท่ีซือ้ท่ีดินในการลงทนุ แตเ่ดิมทางมหาวิทยาลยันเรศวร ต้องการซือ้ท่ีดินด้านหน้า เพ่ือทําอุทยาน

สมเดจ็พระนเรศวร แตม่หาวิทยาลยัไมมี่เงินสดท่ีจะซือ้ จะกู้ เงินจากสหกรณ์ก็ไมไ่ด้ ทางออกก็คือให้สหกรณ์ไปซือ้ท่ีดิน

นัน้ขึน้มา ในราคาท่ีมหาวิทยาลัยตกลงกันไว้แล้ว แล้วมหาวิทยาลยัก็ทําสัญญาเช่าซือ้จากสหกรณ์ พร้อมทัง้จ่าย

ดอกเบีย้ตามท่ีสหกรณ์กําหนด จนกว่าจะชําระครบจึงจะโอนท่ีดินดงักล่าวให้มหาวิทยาลยัตอ่ไป อีกส่วนหนึ่งนัน้ เป็น

การตัง้ไว้ในกรณีท่ีสหกรณ์จําเป็นต้องตัง้สํานกังานใหมน่อกพืน้ท่ีมหาวิทยาลยั เป็นการตัง้เผ่ือไว้เพ่ือความคล่องตวัอีก 

อีกสว่นหนึง่ ประมาณ 3 ล้านบาท ตัง้เผ่ือไว้ในกรณีท่ีมีการบงัคบัคดีแล้ว แตไ่ม่มีผู้ ใดไปประมลูซือ้ สหกรณ์จะได้ไปซือ้

ขึน้มาก่อนเพ่ือตดัหนีไ้ปส่วนหนึ่ง แล้วจะได้ประกาศขายทํากําไรในภายหลงั การตัง้ประมาณการจะตัง้อยู่ในวงเงินท่ี

ใกล้เคียงกบัจํานวนหนีส้หกรณ์ 
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นางสายสนม ธรรมพทัิกษ์ เลขสมาชิก 01693 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ดิฉันมีข้อเสนอให้มวลสมาชิกพิจารณาวันนีก็้คือว่า ท่านกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ได้ทํางานเพ่ือ

ช่วยเหลือมวลสมาชิก เพราะฉะนัน้การมีเงินโบนสันัน้เป็นเร่ืองธรรมดา ดิฉันอยากให้สมาชิกพิจารณาว่า เงินโบนสั

สําหรับปีนีเ้ป็นเงิน 8 ล้าน 2 แสนบาท แต่ปีก่อนหน้านีป้ระมาณ 5 ล้านเศษ เพราะฉะนัน้ ถ้าหากว่าเงินโบนัสตาม

เปอร์เซ็นต์ไปเร่ือยๆ ถ้าหากว่าผลประโยชน์เพิ่มขึน้ เงินโบนสัน่ีก็จะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ อาจจะเป็น 10 ล้าน 15 ล้าน ดิฉันมี

ข้อเสนอว่าเงินโบนสัเราควรจะกําหนดให้คงท่ีว่าไม่ควรเกินกว่านี ้เช่นปีนี ้8 ล้าน 2 แสน ปีหน้าก็ไม่ควรจะเกิน 8 ล้าน 

เพราะวา่มนัคดิแล้วมนัมากในขณะท่ีเงินปันผลไมไ่ด้เพิ่มขึน้ เงินเฉล่ียคืนก็ไมไ่ด้เพิ่มขึน้ เพราะฉะนัน้ดิฉันขอให้สมาชิก

โหวตในท่ีนีเ้ลย 

 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

ทา่นสมาชิกครับ อยา่ทําร้ายจิตใจผมและเจ้าหน้าท่ีเลยครับ เงินโบนสัปกติจะให้ตามจํานวนเท่าของเงินเดือน 

เงินเดือนเพิ่มขึน้ เงินโบนสัก็ควรขึน้ตามฐานเงินเดือน ทา่นสมาชิกจะกําหนดเงินโบนสัให้คงท่ี ถ้าเงินเดือนขึน้แตโ่บนสั

จะลดลงเร่ือยๆ เป็นธรรมแล้วหรือครับ นีคื้อรางวัลท่ีผมและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทุกคนหวังจะได้รับเม่ือทํางานเต็ม

ความสามารถจนครบปีด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต ส่วนของคณะกรรมการดําเนินการก็ไม่ได้มากมาย สดัส่วนจะอยู่ท่ี

ประมาณ 40% หารด้วย 15 คน ก็ไม่มาก เม่ือทัง้กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รวมกันประมาณ 53 คน ร่วมกัน

บริหารงานสหกรณ์มาตลอดทัง้ปี ดแูลเงินของสหกรณ์ประมาณหนึ่งหม่ืนกว่าล้านบาท สามารถทํากําไรให้สหกรณ์

เป็นท่ีน่าพอใจ ทัง้ทีมีต้นทนุสงู เม่ือเทียบเป็นสดัส่วนแล้ว ในกําไร 100 บาท เก็บเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 10.23 

บาท สมาชิกได้รับเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนถึง 86.26 บาท แต่โบนสักรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ขอ 2.90 

บาท ปีท่ีแล้วเงินโบนสัประมาณ 7 ล้านกว่าบาท ไม่ใช่ 5 ล้านบาท ปีนี ้8 ล้านกว่าบาท การจ่ายเงินโบนสัจ่ายตามจริง

ไม่ได้ตัง้เผ่ือไว้ ปีนีเ้งินโบนสัคิดเป็นร้อยละ 2.90 ปีท่ีแล้วคิดเป็นเงินร้อยละ 3.00 ถ้าสหกรณ์มีกําไรมากเปอร์เซ็นต์จะ

ลดลงต่ํา ทัง้ท่ีตามกฎหมายสหกรณ์กําหนดให้จ่ายเงินโบนสัสูงถึงร้อยละ 10.00 แล้วสหกรณ์เองก็มีการขยายงาน

ตลอดเวลา จํานวนสมาชิกเพิ่มขึน้ทกุปี เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ก็จําเป็นต้องเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับงานให้บริการ อย่างปีท่ีแล้ว

เปิดสาขาใหม่ คือ สาขามหาวิทยาลยัพะเยา สหกรณ์ก็มีเจ้าหน้าท่ีเพิ่มขึน้อีก แล้วท่านสมาชิกจะไม่ให้โบนสัผมและ

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์หรือครับ ขวญัและกําลงัใจคนทํางานอยูต่รงนี ้

 

นางสาวดุษฎี สินเดมิสุข เลขสมาชิก 04124 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดิฉันข้องใจจริงๆ  เลยท่ีทางสหกรณ์ให้ 300 บาท มนัน่าจะมีการแจ้ง ดิฉันเป็นสมาชิกมาตัง้แตปี่ 2536 ดิฉัน

ไมท่ราบเลยวา่สหกรณ์เพิ่มให้ 300 บาท นา่จะมีรายการแจ้งหน่อย ปีนีน่ี้มนัเป็นอะไรเท่าไหร่หรืออาจจะสามปีแจ้งทีก็

ยังดี น่ีหนึ่งแล้วนะคะ แล้วสองท่ีมาวันนี ้รางวัลท่ีจะให้ ขอได้ไหมท่ีจะให้ตู้ เย็น ท่ีบ้านดิฉันมีแล้ว ดิฉันขอเป็น Gift 

Voucher หนอ่ยได้ไหมคะ่ 
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ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

ปกติการประชุมใหญ่ สหกรณ์จะมีของชําร่วยให้ทุกคน เน่ืองจากสมาชิกอยู่ในหลายจังหวัด จึงทําให้การ

จดัส่งมีความลําบากมากขึน้ทุกปี สหกรณ์จึงเปล่ียนเป็นเงิน เงินในท่ีนีไ้ม่ได้ให้เป็นเงินสด แต่ให้เป็นเงินสะสมคา่หุ้น 

โดยโอนเข้าบญัชีเงินสะสมคา่หุ้นของสมาชิก ในการประชมุใหญ่สามญัแตล่ะปีก็จะประกาศให้สมาชิกทราบว่าปีนัน้ ๆ 

ให้จํานวนเท่าไร จะเพิ่มเข้าไปในเดือนไหน ถ้าสมาชิกไปดใูบเสร็จก็จะเห็นว่ามีเงินสะสมค่าหุ้นเพิ่มขึน้ สมาชิกไม่น่า

ข้องใจ แตถ้่าหุ้นท่ีสะสมไว้หายไปหรือลดลงไปก็น่าจะข้องใจ และในข่าวสหกรณ์ก็จะมีก็จะลงในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์

หรือมีนาคมเป็นอย่างช้า สําหรับ Gift Voucher สมาชิกได้เด๋ียวนีเ้ลยครับ เพราะสหกรณ์ไม่ให้เป็นสิ่งของมานานแล้ว 

เป็นเงินสดครับ เด๋ียวปิดการประชมุก็จะมีการจบัรางวลั คงดีกวา่ Gift Voucher ครับ เป็นเงินสดให้ทนัที 

 

นางอารีย์ ชีวะประเสริฐ เลขสมาชิก 0498 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

เพ่ือนสมาชิกฝากมาถาม บําเหน็จอาวโุสให้อาย ุ80 ปี สมาชิกทา่นนีเ้กิดวนัท่ี 17 มกราคม 2475 เพราะฉะนัน้ 

ณ ขณะนีท้า่นคงจะมีอาย ุ80 ปี แตท่างสหกรณ์แจ้งว่าท่านอาย ุ81 ปี จึงไม่ได้รับเงินบําเหน็จ อยากทราบว่าคนท่ีเกิด

หลัง พ.ศ. 2484 นะค่ะ เวลาคิดอายุน่ีจะเอา พ.ศ. ตัง้แล้วลบกันธรรมดาไม่ได้ จึงอยากถามว่าท่านกรรมการคิด

อยา่งไร เพราะวา่แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีมหาวิทยาลยับรูพาแล้ว เขาบอกวา่อาย ุ81 ปีแล้ว จา่ยไมไ่ด้ 

 

ประธานกรรมการ ตอบ 

เงินบําเหน็จเกือ้กลูสมาชิกอาวโุสนัน้ เร่ิมมาตัง้แตปี่ 2548 คือสหกรณ์จะจา่ยเงินให้สมาชิกท่ีมีอายตุัง้แต ่65 ปี

ขึน้ไป และมีอายเุป็นสมาชิกสหกรณ์ 20 ปีขึน้ไป สองเง่ือนไขครับ โดยจ่ายให้กบัสมาชิกท่ีมีอาย ุ65 ปี อาย ุ70 ปี อาย ุ

75 ปี และอายุ 80 ปี โดยสมาชิกจะต้องมารับเงินในเดือนท่ีครบรอบวนัเกิด เดิมทีเดียวเรากําหนดไว้ ภายใน 30 วนั 

แตข่ณะนีเ้ราขยายออกไปแล้วภายใน 90 วนั ท่านจะต้องมารับ ถ้าท่านไม่มารับจริงๆ เงินก็ยงัอยู่ เพราะเงินจํานวนนี ้

ตดัมาจากเงินจา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ซึง่ปกตแิล้วถ้าเป็นสมาชิก 30 ปี ขึน้ไป จะจ่ายเงินสงเคราะห์

กรณีถึงแก่กรรมแก่สมาชิกประมาณ 1 แสนบาท เพราะฉะนัน้สว่นนีถ้้าทา่นรับไปเทา่ไหร่ก็จะไปหกัออกจาก 1 แสน ถ้า

ทา่นไมรั่บไปเงินก็ยงัอยู ่เงินไมห่ายไปไหนครับ สว่นกรณีเกิดปี พ.ศ. 2484 นัน้ผมเกิดไมท่นั ขอเชิญผู้จดัการดีกวา่ครับ 

 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

สหกรณ์นบัตามปีสากล ในขณะท่ีจะกําหนดระเบียบนีข้ึน้ใช้ ก็ได้พิจารณากนัอยา่งกว้างขวาง โดยเฉพาะเร่ือง

ปีเกิด ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงตามปีสากล จึงได้สรุปก่อนกําหนดระเบียบนีแ้ล้วว่าจะใช้ปีสากลเท่านัน้ ในการ

คํานวณอายสุมาชิก มิฉะนัน้จะมีเร่ืองท่ีต้องโต้แย้งกนัมากและจะเป็นปัญหาของการปฏิบตัิ ซึ่งก่อนหน้านี ้ถ้าสหกรณ์

จ่ายให้ทายาทในเวลาท่ีสมาชิกถึงแก่กรรมก็ไม่เกิดปัญหา การจ่ายเงินก่อนตายของสมาชิก เป็นเร่ืองท่ีสหกรณ์หวงัดี

ตอ่สมาชิก ทัง้ท่ีสหกรณ์ต้องเพิ่มรายจา่ยก่อนถึงเวลา และมีต้นทนุคา่ใช้จ่ายในแตล่ะปีสงูขึน้ และบางครัง้สมาชิกท่ีรับ

เงินนีไ้ปแล้ว ลาออกก่อนถึงแก่กรรม สหกรณ์ก็เสียคา่ใช้จา่ยไปโดยไมจํ่าเป็น สหกรณ์อาจต้องพิจารณาเรียกเงินคืน 
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นายสมเจตน์ อภมิณฑ์รักษา เลขสมาชิก 001002 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ผมตัง้ใจจะพูดเร่ืองเงินเกือ้กูลตวันี ้ทําไมต้องทําให้ยุ่งยาก ต้องมาแจ้งความประสงค์ เงิน ทุกคนอยากได้ 

อย่างท่ีท่านสมาชิกคนหนึ่งบอกว่าลูกหลานก็ไม่มี แล้วรอตายแล้วจะเอาทําไม ผมมีกรรมการท่านหนึ่งก็สอนผมว่า 

อาจารย์ก็เขียนไว้ในกระดานสิ ว่าวนัไหนมารับเงิน อย่าลืมนะ คนอาย ุ75 ปี 80 ปี กินข้าวเสร็จ เท่ียงยงัจําไม่ได้ว่ากิน

ข้าวกบัอะไร นัน้ข้อท่ีหนึง่นะ ข้อท่ีสองกรณีของผมไม่มีขาด ผมก็คอยจ้องของผมนะ แตค่ราวนีท่ี้โดนน่ีไม่ใช่โดนตวัผม 

แตโ่ดนเมียผมไอ้ผมมนัดนัจําวนัเกิดเมียไมไ่ด้ ผมนกึขึน้ได้ตายจริงโทรศพัท์มาท่ีสหกรณ์ สหกรณ์บอกว่าเกินสามเดือน

แล้วรับไม่ได้ เราไม่ว่ากนั ระเบียบน่ีท่านเป็นคนสร้าง แตถ้่ามนัมีคนหวัหมอขึน้มา เค้าไปปรึกษาศาลปกครอง เสียช่ือ

สหกรณ์นะครับ เร่ืองนีเ้ข้าขา่ยนะ อย่าท้านะ อย่าท้าถ้าท้าผมทํา คราวนีเ้งินจํานวนนีท้่านพดูได้ แตม่นัลืมยาก เพราะ

อยากได้ คราวนีเ้ม่ือกีท้่านประธานบอกว่าสหกรณ์น่ีนึกถึงสมาชิกเป็นอนัดบัแรก แล้วท่านจะเช็คคอมพิวเตอร์หน่อย

ไม่ได้เหรอ จะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างท่านสมาชิกท่ีว่า และไม่เกิดปัญหากบัครอบครัวผม อยู่ๆ ใครไม่อยากได้ครับ เงิน

เป็นหม่ืน แตว่า่มนัลืม เพราะฉะนัน้ตรงนีม้นัผา่นไปแล้ว แล้วมนัก็เป็นแผลในใจครับ เป็นแผลในใจสําหรับคนแก่ ซึ่งลืม

ไม่ได้เลย ไหนๆ จะให้เขาแล้วทํางานกนัอีกสกันิดเถอะ ผมจะไม่ท้วงเลยท่านจะได้บําเหน็จได้โบนสัเท่าไหร่ ทําให้มนั

คุ้มคา่เงินบําเหน็จคุ้มคา่โบนสัหนอ่ย คงไม่เสียนํา้ใจ ถ้าผมพดูประโยคนี ้ตอ่ไปถึงคิวใคร บอกเลยช่วยมารับหน่อย ถ้า

ไมม่ารับขอให้แจ้งความจํานงวา่ไมรั่บ ผมไมข่อย้อนหลงัเพราะเงินมีกิน 

 

นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ กรรมการ ตอบ 

 ประเด็นนีท่ี้สหกรณ์ไม่ได้แจ้ง เพราะว่าสมาชิกไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไร สหกรณ์รักษาผลประโยชน์ให้

สมาชิกและสหกรณ์ 

 

นายวชิรวิชญ์  สิรชัยพงศ์กุล เลขสมาชิก 10319 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

 กราบเรียนท่านประธานอย่างนีค้รับว่า เม่ือวานนีมี้การลงหน้าหนงัสือพิมพ์เก่ียวกบัสหกรณ์ ในเร่ืองของหลกั

ประชาธิปไตย ในเร่ืองของอตัราดอกเบีย้ท่ีท่านประกาศไว้ 3 เดือน 1 แสนบาท ร้อยละ 3 ต่ํากว่า 1 แสน ร้อยละ 1.5 

ตา่งกนั 100 เปอร์เซ็นต์ นัน้ก็คือหลกัการประชาธิปไตยหรือหลกัการสหกรณ์ จะถือก่ีหุ้นก็หนึ่งคะแนน แตทํ่าไมคนยาก

คนจนหรือคนท่ีมีเงินฝากน้อยๆ อตัราดอกเบีย้ถึงต่ํา ท่านคิดในลกัษณะท่ีท่านใช้ Benchmark กบัธนาคารพาณิชย์ เรา

ไมใ่ชธ่นาคารพาณิชย์ครับ วตัถปุระสงค์ท่านๆ พดูชดัเจนว่าเพ่ือสมาชิก แล้วคนยากคนจนท่ีมีเงินฝากน้อยๆ ดอกเบีย้

ทําไมถึงน้อย ตามหลกัเราน่าจะให้มากหน่อย เพราะคนท่ีร่ํารวยอยู่แล้ว เงินฝากเยอะอยู่แล้ว สดัส่วนดอกเบีย้เค้าได้

เยอะอยูแ่ล้ว อนันีข้อให้ทา่นไปอา่นหน้าหนงัสือพิมพ์ในโลกวนันี ้ท่ีได้เขียนวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของสหกรณ์ โลก

วนันีว้นัศกุร์หน้าท่ี 12 อีกเร่ืองท่านประธาน ผมเป็นสมาชิกใหม่อยู่มหาวิทยาลยับรูพาได้ 4 ปี ผมเช่ือว่าวิสยัทศัน์ของ

ทา่นกว้างไกลแนน่อน มหาวิทยาลยับรูพาโตขึน้ทกุวนั สมาชิกเพิ่มขึน้ทกุวนัเป็นไปได้ไหมท่ีท่านจะกําหนดวิสยัทศัน์ว่า

จะขยายสํานกังานของสหกรณ์ของสหกรณ์มหาวิทยาลยับรูพาให้ใหญ่โตขึน้ เพ่ือจะรองรับสมาชิกท่ีเพิ่มขึน้ ท่านพูด

ชดัเจน ทนุเราหม่ืนกว่าล้าน อนาคตเราอาจจะเป็นแสนล้าน ดงันัน้วิสยัทศัน์ท่านวางไว้ให้ชดัเจน อีกเร่ืองท่ีอยากจะ

กราบเรียน เม่ือกีเ้ห็นด้วยกบัคณาจารย์ท่ีมาจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในเร่ืองของโบนสั ผมก็เห็นด้วยไม่ได้
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ปฏิเสธว่าจะเพิ่มให้ท่าน แต่ถึงท่ีสุดมนัก็ต้องมีเพดาน เพราะว่าฐานเงินเดือนท่านเยอะอยู่แล้วล่ะคบั กรณีท่ีขาดทุน

ใครรับผิดชอบ อีกเร่ืองท่ีอยากจะถามคือวา่ ซือ้หุ้น ผมไมเ่ข้าใจเหตผุลว่าทําไมต้องกําหนดว่าสมาชิกแตล่ะท่านไม่เกิน 

3 ล้าน อนันีก็้อยากจะให้ทา่นชีแ้จง ก็ในฐานะสมาชิกใหมแ่ละก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลยับรูพา 

 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

ดอกเบีย้เงินฝากท่ีให้แก่สมาชิกท่ีฝากเงินทกุประเภทสงูกว่าท่ีธนาคารพาณิชย์ประกาศอยู่แล้ว และเหตท่ีุต้อง

ให้สงูขึน้ในกรณีท่ีจํานวนเงินฝากมากขึน้ เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์เขาเล่นแบบนัน้ ถ้าสหกรณ์เฉย เงินจํานวนมากก็

จะไหลออก จงึต้องจดัรายการเชน่เดียวกนั เพ่ือรักษาเงินนัน้ไว้ ขอยืนยนัวา่ในเวลาปรกติทกุอตัราดอกเบีย้เงินฝากของ

สหกรณ์สูงกว่าธนาคารทัง้หลาย ทีนีถ้้าสหกรณ์กําหนดอัตราดอกเบีย้ในอัตราท่ีสูงมากในทุกวงเงิน ต้นทุนการ

บริหารงานของสหกรณ์ก็ต้องสงูตาม สหกรณ์ก็จะต้องขึน้ดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีให้แก่สมาชิก แล้วสมาชิกจะรับไหวหรือ การ

ให้ดอกเบีย้เงินฝากตามจํานวนเงินในบางกรณีในบางโอกาส เพ่ือเป็นการเฉล่ียต้นทนุและรักษาเงินในเวลาเดียวกัน 

ถ้าเป็นสมาชิกเอง สมาชิกจะฝากไหม สมาชิกสามารถตรวจสอบอตัราดอกเบีย้เงินฝากเปรียบเทียบกับธนาคารได้

ตลอดเวลา 

สําหรับท่ีทําไมต้องกําหนดหุ้นแค่ 3 ล้านบาท เน่ืองจากขณะนีส้หกรณ์จ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสูงกว่าอตัรา

ดอกเบีย้เงินกู้ ยืม สมาชิกคิดดู เงินค่าหุ้นจํานวน 100 บาท สหกรณ์ให้เงินปันผลร้อยละ 6 หรือคิดเป็นเงิน 6 บาท 

ขณะท่ีเงินคา่หุ้น 100 บาทนัน้ สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ ยืมไป และคิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 หรือคิดเป็นเงิน 6 บาท ซึ่ง

เงินกู้ นีจ้ะต้องมีเงินเฉล่ียคืน สหกรณ์คืนให้ร้อยละ 12 หรือคิดเป็นเงิน 0.72 บาท สรุปแล้วสหกรณ์ จะมีรายได้จาก

เงินกู้ เพียง 5.28 บาท ขาดทนุใช่ไหมครับ น่ียงัไม่ได้คิดถึงคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น คา่จ้างเงินเดือน คา่ใช้จ่ายในสํานกังาน 

และอ่ืน ๆ อีก แต่สหกรณ์มีเงินรับฝากเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่ง และท่ีจริงแล้วอัตราเงินปันผลควรจะสูงกว่าอัตรา

ดอกเบีย้เงินฝากเล็กน้อย และถ้าเป็นอย่างนัน้ เช่ือว่าสมาชิกจะไม่สนใจซือ้หุ้นอีก ทกุวนันีท่ี้สมาชิกสนใจเร่ืองซือ้หุ้น

จากเหตผุลท่ีกลา่วไปแล้ว และในหลาย ๆ ครัง้ สมาชิกจะกู้ เงินและนําเงินกู้ จํานวนนัน้ซือ้หุ้นสหกรณ์ ดงันัน้สหกรณ์จึง

จําเป็นต้องชะลอการให้สมาชิกซือ้หุ้นชัว่คราว ปัจจบุนัสหกรณ์มีสมาชิกถือหุ้นอยู่ประมาณ 4 พนัล้านบาท เงินรับฝาก

ประมาณ 5 พนักว่าล้านบาท และโอกาสท่ีจํานวนหุ้นจะสูงกว่าเงินฝากมีมาก การกําหนดให้สมาชิกถือหุ้นเพียง 3 

ล้านบาท ไมใ่ชต่วัเลขตายตวัอาจจะเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต ในบางโอกาสบางเทศกาลก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้

ซือ้หุ้นเพิ่มได้ ไมไ่ด้ห้ามตลอดไป 

เร่ืองสํานกังานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา คิดว่าปัจจุบนัสํานักงานมีพืน้ท่ีเพียงพอท่ีจะให้บริการแก่สมาชิก 

สหกรณ์พยายามท่ีจะประหยดัในด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยู่แล้ว หากพืน้ท่ีสํานกังานไม่เพียงพอแก่การบริการก็จะขอ

เปล่ียนแปลงในอนาคต เพราะการขยายพืน้ท่ีก็จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า สมาชิกเองจะต้อง

ทราบถึงกิจการของสหกรณ์ด้วย สหกรณ์เรามีสมาชิกประมาณ 9 พนัคน ถ้ามีสํานักงานเดียว ผมจะใช้เจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ประมาณ 15 คน ก็พอแล้ว แตปั่จจบุนั สหกรณ์มี 7 สํานกังาน ใช้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ถึง 36 คน ซึ่งก็แทบจะไม่

พอ อยู่ตามสํานกังานสาขา สาขาละ 3 – 4 คน อุปกรณ์ทัง้หลายก็ต้องเพิ่ม เป็นการเพิ่มต้นทุน ต้นทุนขนาดนี ้ถ้าไม่
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ประหยดัแล้วจะทําให้มีกําไรไหวหรือ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ก็ใช้ให้เต็มประสิทธิภาพท่ีสดุ เจ้าหน้าท่ีแทบจะขอลาพกักัน

ไม่ได้ ห้ามลาถ้าไม่จําเป็นจริงๆ ถ้าป่วยจริงก็ลาไป บางครัง้ต้องส่งคนจากสาขาหนึ่งไปช่วยอีกสาขาหนึ่ง นีคื้อการ

ทํางานเพ่ือให้บริการด้วยความเต็มใจ แล้วสมาชิกยงัคิดจะจํากัดเพดานอีกหรือ ผมขอตามสดัส่วนเงินเดือน เหมือน

สถาบนัการเงินทัง้หลาย ผมเรียนไปแล้วว่าโบนสัคือขวญัและกําลงัใจ หรือสมาชิกคิดว่าจะจํากัดเงินเดือนแทน ถ้า

สมาชิกเองถูกจํากัดเงินเดือนหรือผลตอบแทน สมาชิกมีความสุขไหม ใจเขาใจเรา ไม่ต่างกันนกั ผมและเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ทุกคน รวมถึงคณะกรรมการดําเนินการ ทํางานเต็มประสิทธิภาพ รับผิดชอบบริหารเงินของสหกรณ์จน

ปัจจบุนัมีมากกวา่หนึง่หม่ืนล้านบาท ถ้าปีใดทําให้เกิดการขาดทนุ จะด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม คงจะไม่กล้าตัง้งบขอเงิน

โบนสัหรอกครับ และสมาชิกทัง้หลายคงไมอ่ยูน่ิ่ง ๆ หรอกครับ   

 

วาระท่ี 13 เร่ืองแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 70 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด เสนอแก้ไข

เพิ่มเตมิข้อบังคับสหกรณ์ ฯ ข้อ 7 การงดส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน ดังนี ้ 

เดมิ 

ข้อ  7.  การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ีได้สง่เงินคา่หุ้นรายเดือนได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยย่ีสิบเดือน

แล้ว และไมมี่หนีส้ินตอ่สหกรณ์   จะงดสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้   โดยแจ้ง

ความจํานงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการดําเนินการ  

สําหรับสมาชิกท่ีของดสง่คา่หุ้น เพราะครบ  84 เดือน และ 100 เดือน และคณะกรรมการดําเนินการอนมุตัิ

ก่อนข้อบงัคบัฉบบันีถื้อใช้แล้ว ไมต้่องสง่ตอ่จนครบ 120 เดือน   สว่นผู้ ท่ียงัไมไ่ด้รับอนมุตั ิให้สง่ตอ่จนครบ 120 เดือน 

ใหม่ 

ข้อ  7.  การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ีได้สง่เงินคา่หุ้นรายเดือน ได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งร้อยย่ีสิบ

เดือนแล้ว และมีหนีส้ินตอ่สหกรณ์ไมเ่กินร้อยละ 90 ของทนุเรือนหุ้นท่ีสะสมอยู่   จะงดสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนหรือลด

จํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้   โดยแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการดําเนินการ  

เหตุผล เน่ืองจากจํานวนหนีส้ินนัน้มีจํานวนน้อยกวา่ทนุเรือนหุ้นท่ีสมาชิกสะสมอยู่ สหกรณ์จึงไมมี่ความเส่ียง

ตอ่การรับชําระหนี ้

ประธานขอมตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จาํกัด ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 14 พจิารณาตัดจาํหน่ายหนีสู้ญ 

รายละเอียดอยูใ่นหน้าท่ี 72 หนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2556 

คณะกรรมการดําเนินการ เสนอพิจารณาตดัจําหนา่ยหนีส้ญู จํานวน 498,866.84 บาท เป็นหนีข้องนายเกษม  

บญุอ่อน อดีตสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

 สหกรณ์ได้ดําเนินคดีตามกฎหมาย ตัง้แตปี่ 2540 ท่ีศาลจงัหวดัขอนแก่น และมีคําพิพากษาเม่ือวนัท่ี 2 

เมษายน 2541 ตามคดีหมายเลขดําท่ี 4024/2540 คดีหมายเลขแดงท่ี 621/2541 ให้จําเลยชําระหนีแ้ก่โจทก์ จํานวน 

663,794.32 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 14 ตอ่ปี นบัจากวนัฟ้องวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2540 หากจําเลยไมชํ่าระหรือ

ชําระไมค่รบ ให้ยดึท่ีดนิ อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่เป็นทรัพย์จํานองออกขายทอดตลาดเอาเงินชําระหนี ้ฯ 

 สหกรณ์ได้ดําเนินการเร่งรัดชําระหนี ้รวมถึงการขายท่ีดนิดงักลา่ว เม่ือนํามาชําระหนีพ้ร้อมดอกเบีย้แล้ว เม่ือ

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549 ยงัมีหนีค้งเหลือจํานวน 498,866.84 บาท จงึขอตดัจําหนา่ยหนีส้ญู  

ประธานขอมตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้ตัดจาํหน่ายหนีสู้ญตามท่ีเสนอ 

 

วาระท่ี 15 เร่ืองอ่ืน ๆ 

สมาชิกถามในท่ีประชุม 

นายสมเจตน์ อภมิณฑ์รักษา เลขสมาชิก 001002 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วนัประชุมใหญ่นี ้มนัเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก ปีละหนเดียว ท่ี 8 วิทยาเขต เดิมท่ีได้มาเจอหน้ากัน 

เพราะฉะนัน้วนัประชมุใหญ่สามญัประจําปีนี ้ขอให้ถือว่าเป็นวนัท่ีมีความสําคญัสกัหน่อย ท่านคณะกรรมการท่านก็

รู้อยูแ่ล้ววา่ต้องจดั เพราะฉะนัน้ควรกําหนดให้มนัเนิ่นๆ อย่างปีนี ้ผมต้องไปเทียวถาม เพราะผมจะไปถามไอ้เร่ืองเสีย

ผลประโยชน์หรือไม่นี ้แล้วผมยงัยืนยนัก่อนจะพูดเร่ืองอ่ืนว่าเป็นการเสียประโยชน์แน่ เพราะคนเป็นเค้าอยากใช้เงิน 

คราวนีเ้ม่ือมีการประชุมใหญ่สามญัประจําปี น่าจะเป็นความประทบัใจของสมาชิกท่ีได้มาเจอกัน ขอให้จดัท่ีสถาบนั 

เพราะมนัเป็นความประทบัใจ คา่ใช้จา่ยเสียเทา่กนั  แล้วก็ไมต้่องไปจดัอาหารกลอ่ง จา่ยเงินไปเลย หรือจ่ายเป็นคปูอง 

การจัดประชุมในโรงแรมนัน้ ผมมาจนเบ่ือ มางานแต่งงานบ่อย จนเบ่ือแล้ว และก็มาลําบากจริงๆ การกําหนดวัน

ประชมุใหญ่ขอให้กําหนดวนัแตเ่นิ่นๆ แล้วถ้าจะจดัตา่งจงัหวดั ก็เอาเลยครับ จงัหวดัไหน ทัว่ประเทศไทย ถ้าท่ีไหนจดั

ไมไ่ด้บอกสมเจตน์ เร่ืองจริงครับ ลกูศษิย์ผมเตม็เมือง 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

ขออนุญาตอีกครัง้ไม่ได้จะโต้แย้งกับอาจารย์ เพราะว่าอาจารย์ผมรู้จกัมานาน นบัถืออยู่แล้วครับ คือจริงๆ 

กําหนดประชมุใหญ่น่ีเรากําหนดล่วงหน้าเป็นปี อย่างวนัท่ี 26 มกราคม 2556 กําหนดไว้ตัง้แตป่ระชุมใหญ่ครัง้ท่ีแล้ว 

ในรายงานก็มี แล้วกําหนดไว้เป็นท่ีมหาวิทยาลยับูรพา และได้จองห้องประชุมไว้แล้วตัง้แต่ต้นปี แต่เม่ือสหกรณ์มารู้

เอาตอนกระชัน้ชิดวา่ไมไ่ด้ อาจารย์ชาญวิทย์ ก็พยายามติดตอ่ของ มศว แตก็่ไม่ว่าง ท่ีโถงโรงเรียนสาธิต สหกรณ์โดน

สมาชิกตอ่วา่เร่ืองเสียงวา่ฟังไมรู้่เร่ือง ซึง่ระบบเสียงยงัใช้ไมไ่ด้ดี สมาชิกส่วนหนึ่งก็ว่าสหกรณ์อย่าประหยดัเกินเหต ุให้

โอกาสสมาชิกผู้ น้อยได้ไปร่วมประชุมในโรงแรมบ้างสมาชิกส่วนหนึ่งก็ว่าเป็นบรรยายกาศการประชุมจริง ๆ 
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คณะกรรมการดําเนินการจึงตดัสินใจใช้สถานท่ีนี ้สําหรับปีหน้าประชมุใหญ่สามญัประจําปีวนัท่ี 25 มกราคม 2557 

และถ้าตามท่ีกําหนดไว้แล้วสถานท่ีประชมุจะเป็นท่ีมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก ก็ขอแจ้งให้ทราบเลยครับ 

ขอบคณุครับ 

 

นายวิจิตร อักษรชู เลขสมาชิก 001398 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ขอเสนอความคิดเห็นครับ ท่ีสมาชิกทําประกัน ชพค. จะได้เวลาตายทัง้นัน้ แล้วคนทําประกันไม่เคยได้ ผม

อยากเสนอแนะว่า ให้สหกรณ์ทําเพ่ือสมาชิกให้เป็นประกันสุขภาพ เช่นเวลาใครไปนอนโรงพยาบาลขอเบิกได้บ้าง 

อย่างลูกจ้างประจําและพนักงานเม่ือออกจากงานไปแล้ว ก็เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้แล้ว นอกจากคนท่ีทํา

ประกนัสงัคม เพราะฉะนัน้หาบริษัทให้หนอ่ย ท่ีวา่ทําประกนัสขุภาพให้กบัคนท่ีตอ่ไปเกษียณออกไปแล้วเบกิไมไ่ด้ครับ 

 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

เร่ืองประกนัสขุภาพไมต้่องไปหา บริษัทไหนก็รับ แตว่า่มีเง่ือนไขซึง่มนัคอ่นข้างจกุจิก และเร่ืองอายขุองผู้จะซือ้

ประกันด้วย อายุ 65 ปีขึน้ไปบางแห่งไม่รับ หรือบางแห่งก็ถึง 70 ปี ซึ่งก็จะเข้าเง่ือนไขเราอีกว่า หลงัจากเกษียณเรา

อยากทําประกัน แต่บริษัทไม่รับ แต่บางแห่งก็รับแต่เบีย้ประกันสูงมาก ถ้าทําตรงนีส้มาชิกพร้อมจะจ่ายหรือยัง 

สหกรณ์พร้อมจะดําเนินการให้  

 

นางสุบัณฑติ เมฆขยาย เลขสมาชิก 03698 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

อยากเสนอเร่ืองเดมิท่ีอาจารย์สมเจตน์ได้เสนอ ดิฉันอาย ุ40 กว่าก็จริง แตว่่าอีกหน่อยต้องแก่ ทกุคนก็ต้องแก่

อยู่แล้วนะค่ะ แล้วเห็นด้วยว่าจริงอย่างคุณแม่หรือตวัเราเองก็เร่ิมลืมล่ะ คือบางอาจารย์ก็เป็นโสด เพราะฉะนัน้

อยากจะขอร้องว่าให้ลองประมาณการ อย่างธนาคารหรือท่ีอ่ืนเค้าก็ส่ง อยากจะขอร้องว่าอย่าเพิ่งตัดว่ามัน

งบประมาณเยอะ ลองกลบัไปแล้วประมาณการด ูแล้วลองดวูา่ของเดมิคา่ใช้จา่ยแบบนี ้6% 12% ถ้าเป็นแบบท่ีได้ช่วย

คณาจารย์หรือบุคลากรท่ีเป็นสมาชิก สมาชิกจะได้พึ่งตอนอายุมากแล้วนะค่ะ ถ้าสหกรณ์จะส่งทางอีเมลอาจจะ

ลําบาก เพราะอาจารย์บางท่านหรือบุคลากรบางท่านอาจจะไม่ได้เช็คอีเมล จึงขอเป็นจดหมายก็ได้ค่ะไม่น่าจะยาก 

อีกเร่ืองหนึง่จากประสบการณ์ของตวัเอง หลายๆ เร่ืองเป็นตวัอาจารย์เองเป็นสมาชิกมาเกือบ 20 ปี แตว่่ากฎบางข้อก็

ไม่ได้อ่าน หรือไม่รู้ ก็ต้องยอมรับว่าพวกเราเองไม่ได้อ่านระเบียบ แล้วในเล่มนีย้อมรับว่าอ่านแล้วตามไม่ทนั อาจจะ

ต้องให้หมายเหตวุา่ไปดภูาคผนวกตรงนัน้ ตรงนี ้ต้องให้รายละเอียดหน่อย อย่างกรณีแม่ของดิฉันเองท่ีเพิ่งจะเสียชีวิต

นะค่ะ ดิฉันไม่ทราบว่าต้องไปแจ้ง นึกว่ามนัเป็นออโตเมติก ท่ีมหาวิทยาลยัไม่ต้องแจ้งอะไรอยู่แล้ว เพราะว่าอย่าง

คณะจะมีเงินช่วยเหลือ แต่มาทราบจากพ่ีๆ ท่ีไปคยุท่ีสหกรณ์ อาจารย์ไม่ทราบเลยมนัเกินเวลามาแล้ว ก็ทําบุญไป

เถอะ ปกติเราก็ทําบุญอยู่แล้ว แต่นึกถึงระบบส่วนรวมว่าถ้าสมาชิกท่านอ่ืนท่ีมีเงินไม่มาก แล้วไปกําหนดเวลาท่ี

คอ่นข้าง กระชัน้ชิด แล้วเวลาท่ีเค้ามีงานศพเค้าไม่ได้บอกล่วงหน้านะค่ะว่าจะตายเม่ือไหร่ มนัยุ่งนะคะ่ อยากจะให้

กลบัไปพิจารณาหลายๆ เร่ือง แล้วขอให้แจ้งนะค่ะ แล้วขอ อะลุ้มอหล่วยไม่ใช่ว่าภายใน 1 เดือนไม่ได้ ตดัสิทธ์ิเลย

อยา่งนี ้รู้สกึวา่ใจร้ายมากไป ขอพดูจากใจจริง ขออนญุาตให้รับเร่ืองไปพิจารณาด้วยคะ่ 
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ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

ผมขอชีแ้จงเร่ืองการทํางานอีกครัง้ครับ โดยเฉพาะเร่ืองของเงิน ๆ ทอง ๆ ถ้าไม่มีระเบียบไม่มีวิธีปฏิบตัิ จะไหว

หรือ ระเบียบสหกรณ์มีมาก แตส่วสัดิการท่ีสมาชิกจะได้รับ มีประมาณ 8 เร่ือง สมาชิกจะไม่ช่วยจําเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเองบ้างหรือ มีอะไรเกิดขึน้กบัสมาชิกหรือทายาทท่ีพึงได้ประโยชน์จากสหกรณ์ ถ้าสมาชิกไม่แจ้ง สหกรณ์จะทราบ

หรือ กรณีคณุแมข่องสมาชิกเสียชีวิต ถ้าสมาชิกไมแ่จ้ง มหาวิทยาลยัจะทราบหรือ เชน่กนัครับ ทกุกรณีท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสมาชิก สมาชิกต้องแจ้งครับ และทุกกรณีสหกรณ์ให้เวลา 90 วัน หรือ 3 เดือน ไม่ใช่ 1 เดือนครับ การเลย

กําหนดเวลา ถ้าเลยอย่างมีเหตผุล สมาชิกชีแ้จงได้ ผมก็จะนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณา 

ผมดูแลเร่ืองเงินของสหกรณ์ของสมาชิก 9 พันคน ไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใด การจะจ่ายเงินต้องมีหลกัฐานและต้อง

พิสจูน์ได้ในภายหลงั ผมคงปฏิบตัไิมไ่ด้ถ้าทราบวา่ใครถึงแก่กรรมแล้วโอนเงินให้เลย ถ้าเกิดการทจุริตจะทําอย่างไร ถ้า

เกิดเป็นเร่ืองไมจ่ริงจะทําอยา่งไร จงึขอให้สมาชิกเข้าใจสหกรณ์ด้วย โดยเฉพาะสหกรณ์ของเรามีหลายสาขา จะต้องมี

กติกาท่ีเหมือนกัน การจ่ายเงินต้องมีกําหนดเวลา จึงจะตรวจสอบได้ เร่ืองท่ีจะขอให้สหกรณ์แจ้งเร่ืองทุกเร่ืองให้

สมาชิกทกุคนทราบ คงจะเป็นไปได้ยากมาก แตผ่มก็ยงัไม่ปฏิเสธนะครับ แตข่อชีแ้จงเพิ่มเติมตามท่ีชีแ้จงไปบ้างแล้ว 

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทุกคนมีงานประจําท่ีต้องทํา เร่ืองเงินเร่ืองบญัชีผิดพลาดไม่ได้ สหกรณ์มีเจ้าหน้าท่ีทัง้หมด 36 คน 

เป็นลกูจ้างประจําท่ีไมไ่ด้ทํางานด้านการเงินและบญัชี 7 คน อีก 29 คน คือท่ีทํางานเก่ียวกบังานสหกรณ์โดยตรง ด้าน

ทะเบียนสมาชิก ด้านเงินฝาก ด้านเงินให้กู้  ด้านบญัชี ด้านสวสัดิการสมาชิก เพ่ือให้บริการสมาชิกจํานวน 9 พนัคน 

จํานวนเงินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบหนึ่งหม่ืนกว่าล้านบาท ต้องมีกําไรให้สมาชิกได้ตามท่ีคาดหวงัเม่ือสิน้ปี แล้วถ้า

เจ้าหน้าท่ีทัง้ 29 คน ต้องคอยแจ้งสมาชิกเร่ืองสวัสดิการให้สมาชิกจํานวน 9 พันคน คนละ 8 เร่ือง จริงอยู่ผมใช้

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ออกรายงานทกุวนัได้ครับ แตค่อมพิวเตอร์แจ้งสมาชิกไม่ได้ครับ ดงันัน้ผมต้องจ้างเจ้าหน้าท่ีเพิ่ม

อีกหรือครับ กับการท่ีสมาชิกช่วยจําเร่ืองตนเองคนละ 8 เร่ือง จะดีไหมครับ จะจดไว้บนกระดานหรือให้คนในบ้าน

ชว่ยกนัจําเพ่ือประโยชน์ในครอบครัว ก็จะขอบพระคณุมาก 

 

นายปรากรม ประยูรรัตน์ เลขสมาชิก 01917 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 

คําถามนีต้้องฝากไปให้กรรมการครับ จริงๆแล้วสมาชิกท่ีมาเป็นสมาชิกสหกรณ์นีส้่วนใหญ่ไม่คอ่ยมีความรู้กนั 

อนันีเ้ป็นปัญหามากท่ีสดุ ไม่เหมือนพวกท่ีเป็นเครดิตยเูน่ียน น่ีเค้ามีความรู้มาก่อนเข้ามาเป็นสมาชิก แตพ่วกเราเป็น

สมาชิก เข้ามาเป็นปีๆ แล้วหลายสิบปีแล้ว ก็ยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสหกรณ์ เพราะฉะนัน้ก็มีความจําเป็นนะครับ 

เพราะว่าหลกัการสหกรณ์ข้อท่ี 5 คือ การศึกษาอบรม อนันีเ้ป็นส่วนสําคญั เพราะฉะนัน้ทางด้านสหกรณ์ออมทรัพย์

เราจงึควรต้องมีหลกัการ ข้อท่ี 5 ให้ครบถ้วนเหมือนกนั ในการให้การศกึษาอบรม หรือจะท่ีไหนมีศกึษาอบรม สมาชิก

หรือกรรมการ หรือฝ่ายจดัการต้องการศึกษาอบรม ก็น่าจะมีโอกาสได้ไปเก่ียวกับเร่ืองของสหกรณ์ เพราะมันเป็น

ลกัษณะของประชาธิปไตย ในหลกัการข้อท่ี 2 เป็นหลกัการของประชาธิปไตย อนันีเ้ป็นสิ่งหนึ่งท่ีเสนอ มนัมีอย่างนีน้ะ

ครับเ น่ืองจากมหาวิทยาลัยบูรพาตัง้อยู่ ในจังหวัดชลบุรี  ขณะนี ท่ี้จังหวัดชลบุรี มีสหกรณ์นอกภาค  ก็ คือ

นอกเหนือไปจากสหกรณ์การเกษตร มีอีก 6 ประเภท สหกรณ์ประมง เครดิตยูเน่ียน  ออมทรัพย์ตา่งๆ มีทัง้หมด110 
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สหกรณ์ มีการรวมตวักันตัง้เป็นสันนิบาตสหกรณ์จงัหวัดชลบุรี ตัง้อยู่ท่ีสํานกังานสหกรณ์จังหวดัชลบุรี มีกิจกรรม

มากมาย รวมทัง้ให้ความรู้ อบรมตา่งๆ ส่วนใหญ่ฟรีหมด แตเ่ราเสียโอกาส เพราะไม่ได้เป็นสมาชิก คา่สมาชิก 1,000

บาทตอ่ปี ซึ่งได้รับโอกาสมากมาย จะมีการประชมุทกุเดือน ประชมุแล้วก็มีเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจ เช่ือมโยงการเงิน 

สหกรณ์นัน้ขาดเงินสหกรณ์นีข้าดเงิน เค้าก็จะมาร่วมกนัแลกเปล่ียนกนัแล้วก็ขอยืมเงินกนั ก็ฝากกรรมการด้วยครับ  

 

นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ กรรมการ ตอบ 

ทา่นฝากกรรมการมาก็ต้องขอขอบคณุ ท่ีทา่นถามนีเ้รามีโครงการอยู่แล้วครับ โครงการให้การศกึษาอบรมก็มี

อยู่แล้ว โครงการเย่ียมเยียนสมาชิกแตล่ะหน่วยเราก็มีอยู่เป็นประจําทุกปีหมุนเวียนกันแต่ละสาขา สมาชิกใหม่ 3 ปี

แรก สหกรณ์เชิญเข้ารับการอบรม แตส่มาชิกไม่ค่อยสนใจ ดงันัน้ถ้าไปเย่ียมเยียนท่ีมหาวิทยาลยับูรพา ก็เรียนเชิญ

สมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา มาร่วมกนัประชมุแลกเปล่ียนกนั ขอน้อมรับเร่ืองท่ีเสนอไว้ครับ 

 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

ขอเสริมแล้วกนั ถ้าพดูถึงสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เราทราบดีว่าเค้าเป็นสมาชิกท่ีมาจากหลากหลาย ไม่รู้ว่าใคร

มาจากไหน มนัจะไม่เหมือนสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในหน่วยเดียวกนั เพราะฉะนัน้ผู้ ท่ีจะสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์

เครดิตยูเน่ียน จะต้องมีการศึกษาอบรม เพ่ือให้รู้ถึงความซ่ือสตัย์ ความซ่ือตรงต่อเวลา การชําระเงินต้องมาเอง แต่

สหกรณ์ออมทรัพย์อาจจะสบายกว่า เพราะผ่านการกรองของหน่วยงานแล้ว และระบบเงินหกั ณ ท่ีจ่าย เพราะฉะนัน้

สว่นตา่งตรงนีก็้จะตา่งกนัไป สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจึงต้องผ่านการอบรมก่อน มิฉะนัน้แล้วเม่ือให้กู้ เงินแล้วอาจจะสญู

หาย แต่ถึงกระนัน้ถึงจะอบรมแล้ว ก็มีสดัส่วนของหนีส้ญูพอสมควรเหมือนกัน ทีนีข้องออมทรัพย์น่ีไม่ใช่ว่ากรรมการ

จะละเลยอย่างท่ี อาจารย์ชาญวิทย์บอกแล้ว สหกรณ์มีโครงการเชิญประชมุสมาชิกใหม่ ทําจดหมายเชิญรายตวัด้วย 

แตต่อบรับน้อยมากเพราะเป็นสมาชิกแล้วคงบงัคบัไม่ได้ สหกรณ์จดัโครงการให้การศกึษาอบรมทกุปี ปีละ 3 – 4 ครัง้ 

บางครัง้ก็จดัรวมทศันศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ มีทัง้จดัให้ฟรี และเรียกเก็บเงินสมทบ เพ่ือกระจายสมาชิกให้ทัว่ถึง 

 

นายศรี ประจิมนอก เลขสมาชิก 00133 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผมมี 2 เร่ืองท่ีจะเสนอคณะกรรมการ เร่ืองท่ีหนึง่ ผมเคยเสนอมาแล้วแตไ่ม่ได้รับการตอบสนอง คือเพราะเหตุ

ใดเราเคยได้รับใบเสร็จทุกเดือน แตค่ราวนีใ้บเสร็จก็ไม่ได้เลยตลอดทัง้ปี นีม้นัเป็นเพราะเหตใุด ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้

ประมาท ถ้าเกิดไฟไหม้หรือสหกรณ์เป็นอะไรไป จะมีหลกัฐานอะไรท่ีไหน ผมเคยเสนอว่าปีหนึ่งขอให้ออกครัง้หนึ่งเม่ือ

สิน้ปี เพราะไมท่ราบวา่สง่เงินเป็นเทา่ไหร่แล้ว อยากจะฟังคําชีแ้จงของประธานหรือผู้จดัการ ว่าทําไมถึงเลิกและทําไม

ถึงไมทํ่าตอ่ ข้อสองขอพาดพิงอาจารย์วชิรวิชญ์ ผมก็ฉกุคดิขึน้มาวา่ทา่นพดูบอกวา่จะขยายสหกรณ์ แตผ่มคิดขึน้ได้ว่า

ผมเคยเสนอมาครัง้หนึ่งว่า ทําไมเราไม่แยกสหกรณ์เราก็โตพอสมควรแล้ว แต่ก่อนผมเคยเสนอสมัยท่ีผมยังเป็น

กรรมการว่า ควรแยกตอนนัน้ แตก็่ไม่แยก แตต่อนนีม้นัถึงเวลาหรือยงัท่ีเราจะต้องแยกออกเป็นเอกเทศ ผมขอฝากไว้

ด้วย ถ้าเราแยกได้เพ่ือท่ีจะรองรับอาเซ่ียนอีก 3 ปีข้างหน้า อีกอย่างหนึ่งเพ่ือไม่ให้เปลืองงบประมาณ ผมยกตวัอย่าง
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ง่ายๆ อย่างเช่น สงขลามีกรรมการอยู่ 2 ท่าน งบประมาณคา่รถค่าเบีย้เลีย้ง มนัก็พอท่ีจะแยกเป็นสหกรณ์ได้ 15 คน 

มนัพอแล้ว เพราะฉะนัน้มนันา่จะทําแล้ว ถ้าจะทํามนัก็ทําให้เร็วด้วย  

 

ผู้จัดการสหกรณ์ ตอบ 

ท่ีจริงไม่ได้ยกเลิกใบรับเงินหรือจะเรียกใบเสร็จก็ได้ แตไ่ม่ได้พิมพ์ใบรับเงินประจําเดือนให้สมาชิกเท่านัน้ แต่

สหกรณ์พิมพ์เป็นรูปแบบรายงานเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน และจดัเก็บในแผ่นบนัทึกข้อมลูอีกชัน้หนึ่ง ใบรับเงินท่ีไม่ใช่ใบ

รับเงินประจําเดือน เม่ือสมาชิกติดต่อทําธุรกรรมใด ๆ สหกรณ์จะพิมพ์ใบรับเงินให้ทุกครัง้ การพิมพ์ใบรับเงิน

ประจําเดือน เดือนละประมาณ 9 พนัใบ สมาชิกรับจริงไม่ถึง 2 พนัใบ ตกค้างอยู่ท่ีสหกรณ์เป็นจํานวนมาก จึงต้องลด

การสิน้เปลือง ทัง้กระดาษ ทัง้ไฟฟ้า ทัง้วัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ เป็นการช่วยลดโลกร้อน แต่การไม่พิมพ์ไม่ได้

หมายความวา่สมาชิกจะดไูม่ได้ เพราะสหกรณ์ได้นําข้อมลูทกุคนขึน้เว็บไซต์สหกรณ์ ซึ่งสมาชิกทกุคนสามารถเรียกดู

หรือพิมพ์เป็นเอกสารหลกัฐานได้ เรียกดูย้อนหลงัก็ได้ และสมาชิกจะเรียกดูเรียกพิมพ์ได้เฉพาะของตนเองเท่านัน้ 

เพราะใช้รหสัลบัของแตล่ะคน ถ้าสมาชิกพิมพ์ไมไ่ด้ถ้ามาท่ีสหกรณ์ก็ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์พิมพ์ให้ก็ได้ครับ  

สําหรับเร่ืองแยกสหกรณ์นัน้ อาจารย์สมเจตน์ ได้พดูไปแล้ว ปีหนึ่งจะได้มาเจอกนัทัง้ 8 วิทยาเขตเก่า ได้มา

สงัสรรค์ ก็เป็นความปิตอีิกอยา่งหนึง่ แตถ้่าให้สหกรณ์เป็นฝ่ายแยกให้ก็เหมือนไล่กนั  ใครจะเป็นคนริเร่ิมไล่ครับ ผมว่า

เป็นสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง เพราะสมาชิกก็มาจากจดุเร่ิมต้นเดียวกนั เว้นแตว่า่แตล่ะแหง่เรียกร้องท่ีจะแยกตวั คณะกรรมการก็

มีมติอยู่แล้วตัง้แต่สมัยท่ีอาจารย์ศรีเป็นกรรมการอยู่แล้ว ถ้าอยากแยกตัว สหกรณ์ไม่ได้ห้ามและพร้อมจะแบ่ง

ทรัพย์สิน เปรียบเหมือนครอบครัวใหญ่แล้ว ลูกหลานไม่อยากแยกตวัไป พ่อแม่จะไล่หรือครับ เพราะฉะนัน้ก็อยู่

ด้วยกนัไปอยา่งนีอ้บอุน่ดี ถึงแม้มีความเหน่ือยก็ยินดีครับ 

   

 ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 

 

                                (นางพนอ อศัวรุจานนท์)                  (นายธาดาศกัดิ ์วชิรปรีชาพงษ์) 

                                         กรรมการและเลขานกุาร                             ประธานกรรมการ  
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วาระที่ 3

9,765     คน

9,673     คน

9,230     คน

660        คน

217        คน

แยกเป็น ลาออก 185 คน

ให้ออก 8 คน

เสียชีวิต 24 คน

92          คน

3,436     คน 61          คน

1,920     คน -         คน

756        คน 27          คน

1,991     คน 3            คน

1,246     คน 1            คน

324        คน -         คน

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา

จํานวนสมาชิกทั�งหมด เมื�อสิ�นปี 2556

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาชิก สมาชิกสมทบจํานวนสมาชิกตามหน่วยต่าง ๆ

วาระที�  3

สมาชิกเข้าใหม่   ลาออก   ระหว่างปี  2556

จํานวนสมาชิก ปรกติ

จํานวนสมาชิก สมทบ 

สมาชิกเมื�อสิ�นปี  2555

สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี  2556

สมาชิกออกระหว่างปี  2556

9,765     คน

9,673     คน

9,230     คน

660        คน

217        คน

แยกเป็น ลาออก 185 คน

ให้ออก 8 คน

เสียชีวิต 24 คน

92          คน

3,436     คน 61          คน

1,920     คน -         คน

756        คน 27          คน

1,991     คน 3            คน

1,246     คน 1            คน

324        คน -         คน

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา

จํานวนสมาชิกทั�งหมด เมื�อสิ�นปี 2556

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาชิก สมาชิกสมทบจํานวนสมาชิกตามหน่วยต่าง ๆ
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สมาชิกเข้าใหม่   ลาออก   ระหว่างปี  2556

จํานวนสมาชิก ปรกติ

จํานวนสมาชิก สมทบ 

สมาชิกเมื�อสิ�นปี  2555

สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี  2556

สมาชิกออกระหว่างปี  2556
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         วาระท่ี  4 

 

ผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2556 

 

1. รายงานกิจการท่ัวไป 

1.1 การบริหารงาน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศึกษา จํากดัสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 มีสมาชิก

เร่ิมต้น 65 คน  มีทุนเรือนหุ้น 112,000.00 บาท เงินรับฝาก 35,000.00 บาท ลูกหนีเ้งินให้กู้  148,780.00 บาท 

ต่อมาได้ขอจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด” เม่ือวนัท่ี 29 

เมษายน 2518   ปัจจบุนัสหกรณ์มีสํานกังาน 7 แห่ง คือ 1. ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (กรุงเทพมหานคร) 

2. ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา (จังหวดัชลบุรี) 3. ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ (จังหวดัสงขลา) 4. ท่ีมหาวิทยาลยันเรศวร 

(จงัหวดัพิษณุโลก) 5. ท่ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (จงัหวดัมหาสารคาม) 6. ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ (จงัหวดันครนายก) 7. ท่ีมหาวิทยาลยัพะเยา (จงัหวดัพะเยา) 

สิน้ปี 2556 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 9,287 คน มีทุนเรือนหุ้ น 4,310,284,250.00 บาท 

เพิ่มขึน้จากปีก่อน 311,291,910.00 บาท มีเงินรับฝาก 5,847,001,693.04 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

511,750,811.16 บาท มีทนุดําเนินงาน 11,978,593,565.41 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 727,567,090.84 บาท  

ผลการดําเนินงาน ณ สิน้ปี 2556 มีกําไรสทุธิ 335,840,753.30 บาท สหกรณ์ได้จดัสรรกําไรให้แก่สมาชิกโดยตรง

เป็นเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็นจํานวนเงิน 282,139,853.50 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 84.01 ของกําไรสทุธิ  

 

 

1.2 การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 

 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด ได้พจิารณา

จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ ประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงนิ 3,512,387 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

1.2.1 สมาชิกถงึแก่กรรม 25 ราย    เป็นจํานวนเงิน     805,000 บาท 

1 นางมานี  ทองกมุ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2 นายสมพงษ์ สธุา หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3 นายโสภณ วงศ์เพ็ญ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4 นางจารุณี สงขกลุ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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5 นางอรุณี สงัขะสาโรช หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6 นายอรรถ อฐัเมือง หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

7 นางนิภา แนวบญุเนียร หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

8 นายสวุรรณ หม่ืนพนัธ์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9 นายพยนต์ แสงเดช หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

10 นางสาวเยาวพา เดชะคปุต์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

11 นางสมหมาย รอดโพธ์ิทอง หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

12 นางสาวสมใจ แป้นประสิทธ์ิ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

13 นายทองอินทร์ เพชรแหวน หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

14 นายสมบรูณ์ ชิตพงศ์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 นางสาวสมพิศ ประเสริฐชาต ิ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

16 นายปรีชา เสือหลง หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

17 นายอฌัชา ก.บวัเกษร หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

18 นางสาวเหียง นอบน้อม หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

19 นายประมวล อินทร์ฤทธ์ิ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

20 นายแกะ  แมโ่พสพ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

21 น.ส.จฬุาลกัษณ์ บารมี หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

22 นายพิเชฐ เจริญเกษ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

23 นายมงักร ประพนัธ์วฒันะ หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 

24 นายแทน่ นิมิตร หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

25 นายภิญโญ พฒันิบลูย์ หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

1.2.2 คู่สมรส บุตร บิดาหรือมารดาของสมาชิกถงึแก่กรรม                                                                         

  เป็นจาํนวน 138 ราย  เป็นจํานวนเงิน    401,500 บาท  

 

1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมตามคาํร้องของสมาชิกและมหาวิทยาลัย 

(1) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นจํานวนเงิน      61,880 บาท 

(2) มหาวิทยาลยับรูพา เป็นจํานวนเงิน        8,000 บาท  

(3) มหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นจํานวนเงิน      11,000 บาท 

(4) มหาวิทยาลยันเรศวร                       เป็นจํานวนเงิน      10,000 บาท 

(5) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เป็นจํานวนเงิน      16,000 บาท 
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5 นางอรุณี สงัขะสาโรช หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6 นายอรรถ อฐัเมือง หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

7 นางนิภา แนวบญุเนียร หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

8 นายสวุรรณ หม่ืนพนัธ์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9 นายพยนต์ แสงเดช หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

10 นางสาวเยาวพา เดชะคปุต์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

11 นางสมหมาย รอดโพธ์ิทอง หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

12 นางสาวสมใจ แป้นประสิทธ์ิ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

13 นายทองอินทร์ เพชรแหวน หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

14 นายสมบรูณ์ ชิตพงศ์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 นางสาวสมพิศ ประเสริฐชาต ิ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

16 นายปรีชา เสือหลง หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

17 นายอฌัชา ก.บวัเกษร หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

18 นางสาวเหียง นอบน้อม หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

19 นายประมวล อินทร์ฤทธ์ิ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

20 นายแกะ  แมโ่พสพ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

21 น.ส.จฬุาลกัษณ์ บารมี หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

22 นายพิเชฐ เจริญเกษ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

23 นายมงักร ประพนัธ์วฒันะ หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 

24 นายแทน่ นิมิตร หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

25 นายภิญโญ พฒันิบลูย์ หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

1.2.2 คู่สมรส บุตร บิดาหรือมารดาของสมาชิกถงึแก่กรรม                                                                         

  เป็นจาํนวน 138 ราย  เป็นจํานวนเงิน    401,500 บาท  

 

1.2.3 สนับสนุนกิจกรรมตามคาํร้องของสมาชิกและมหาวิทยาลัย 

(1) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นจํานวนเงิน      61,880 บาท 

(2) มหาวิทยาลยับรูพา เป็นจํานวนเงิน        8,000 บาท  

(3) มหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นจํานวนเงิน      11,000 บาท 

(4) มหาวิทยาลยันเรศวร                       เป็นจํานวนเงิน      10,000 บาท 

(5) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เป็นจํานวนเงิน      16,000 บาท 
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1.2.4 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จาํนวน 761 ทุน  เป็นจํานวนเงิน 1,071,500 บาท 

1.2.5 ทุนบุตรสมาชิกจบปริญญาตรี จาํนวน 22 ราย เป็นจํานวนเงิน      55,000 บาท 

1.2.6 สมาชิกประสบสาธารณภัย จาํนวน 2 ราย      เป็นจํานวนเงิน      14,000 บาท 

1.2.7 สมาชิกทุพพลภาพ จาํนวน 1 ราย      เป็นจํานวนเงิน      20,000 บาท 

1.2.8 เงนิบริจาคหรือเงนิช่วยเหลือท่ัวไป  เป็นจํานวนเงิน 1,038,507 บาท  

มลูนิธิราชประชานเุคราะห์    20,000 บาท 

มลูนิธิอานนัทมหิดล    10,000 บาท 

มลูนิธิชยัพฒันา    10,000 บาท 

มลูนิธิสายใจไทย    20,000 บาท 

มลูนิธิวาสนะเวศม์                                    5,000 บาท 

โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านแมส่ะป๊อก จ.เชียงใหม ่ 400,000 บาท 

โครงการสร้างโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร กาญจนบรีุ 200,000 บาท 

โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านนาเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 200,000 บาท 

สถานีตํารวจภธูรอําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก    10,000 บาท 

ประชมุใหญ่ สอ.ข้าราชการสงักดักระทรวงศกึษาธิการสกลนคร     5,000 บาท 

โครงการเก็บขยะชายหาดบางแสน                                  25,307 บาท 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั           2,700 บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากดั                        2,000 บาท 

ชมรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและภาคตะวนัออก      5,000 บาท 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน                                                        8,000 บาท 

ชมรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ        5,000 บาท 

สหกรณ์การเกษตรบงึสามคัคี จํากดั                 2,000 บาท 

วดัพระบาทนํา้พ ุจงัหวดัลพบรีุ                  2,000 บาท 

ทอดผ้าป่าสามคัคี สอ.ข้าราชการสงักดักระทรวงศกึษาธิการสกลนคร           1,000 บาท 

โครงการสมัมนาทางวิชาการและสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก      35,000 บาท 

เงินสนบัสนนุการจดัการศกึษาโรงเรียนสกลวิสทุธิ สมทุรสงคราม       2,000 บาท 

ทอดกฐินพระราชทานกรมตรวจบญัชีสหกรณ์            1,000 บาท 

ทนุการศกึษาให้แก่โรงเรียนวดัทุง่หวงัใน จงัหวดัสงขลา                      10,000 บาท 

ทอดผ้าป่าสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั วดัเขาราม จงัหวดัสงขลา   30,000 บาท 

ทอดกฐินสํานกังานคณะกรรมการ สกสค.                           500 บาท 

ทอดผ้าป่ามหากศุลสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จํากดั                 1,000 บาท 
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ทอดกฐินพระราชทานกรมสง่เสริมสหกรณ์                            1,000 บาท 

ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากดั        500 บาท 

ทอดกฐินพระราชทานชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย               500 บาท 

เทศน์มหาชาตสิหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ จํากดั           500 บาท 

ทอดกฐินสหกรณ์สามคัคีสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย                         500 บาท 

ทอดผ้าป่าสามคัคีโรงพยาบาลห้วยเม็ก จงัหวดักาฬสินธุ์                         500 บาท 

ทอดกฐินพระราชทานสํานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั กทม.          500 บาท 

ทอดกฐินพระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากดั                1,000 บาท 

ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากดั                                   500 บาท 

ทอดกฐินพระราชทานสํานกังาน ปปง.            500 บาท 

ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี จํากดั        500 บาท 

ทอดกฐินสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสริุนทร์ จํากดั                            1,000 บาท 

ทอดผ้าป่าสามคัคีสหกรณ์ออมทรัพย์การส่ือสารแหง่ประเทศไทย จํากดั     1,000 บาท 

ข้าวสาร 300 ถงุ ให้แก่สมาชิกท่ีเปิดบญัชีเงินฝากตามโครงการ   10,500 บาท 

ครบรอบ 52  ปี และเปิดอาคารหอประชมุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย      2,000 บาท 

กีฬาประจําปีสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จํากดั            1,000 บาท 

สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยชว่ยเหลือภยัพิบตัใินประเทศฟิลิปปินส์     1,000 บาท 

ทอดผ้าป่าการศกึษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสโุขทยั จํากดั              500 บาท 

โครงการสร้างชีวิตใหมใ่ห้น้องของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสชักรรม        500 บาท 

ครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานการประปานครหลวง จํากดั     2,000 บาท 

 

1.3 การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก เป็นจาํนวนเงนิ 5,763,317.00 บาท 

1.3.1 เลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลึกแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ  ปี 2556 

 จํานวน   100  ราย    เป็นจํานวนเงิน   292,067.00 บาท 

1.3.2 เงนิสงเคราะห์กรณีสมาชิกถงึแก่กรรม 

        จํานวน  24 ราย                                           เป็นจํานวนเงิน 1,830,000,00 บาท 

1. นางสริุยา  เมตตาจิต หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นายโสภณ  วงศ์เพญ็ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นางจารุณี  สงขกลุ  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. นางอรุณี  สงัขะสาโรช       หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. นางมานี  ทองกมุ  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6. นายอรรถ  อฐัเมือง  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 255746 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 255746
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7. นางนงลกัษณ์ บญุสิทธ์ิ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

8. นางนิภา  แนวบญุเนียร หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9. นายสวุรรณ  หม่ืนพนัธ์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

10. นายพยนต์           แสงเดช  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

11. นางสาวเยาวพา เดชะคปุต์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

12. นางสมหมาย  รอดโพธ์ิทอง หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

13. นางสาวสมใจ      แป้นประสิทธ์ิ หนว่ยมหาวิทยาลยั.ศรีนครินทรวิโรฒ 

14. นายสมบรูณ์  ชิตพงศ์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15. นายทองอินทร์ เพชรแหวน หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

16. นางสาวสมพิศ ประเสริฐชาต ิ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

17. นายพิเชฐ  เจริญเกษ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

18. นายปรีชา  เสือหลง  หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

19. นายอฌัชา  ก.บวัเกษร หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

20. นางสาวเหียง  นอบน้อม หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

21. นางสาวจฬุาลกัษณ์  บารมี  หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

22. นายแทน่  นิมิต  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

23. นายภิญโญ  พฒันิบลูย์ หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

24. นายมงักร  ประพนัธ์วฒันะ  หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 

1.3.2 เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก     

  จํานวน  270 ราย   เป็นจํานวนเงิน    166,750.00 บาท 

1.3.3 เงนิบาํเหน็จสมาชิก 25 และ 60 

       จํานวน 226 ราย        เป็นจํานวนเงิน 1,549,500.00 บาท 

1.3.4 เงนิบาํเหน็จเกือ้กูล (สมาชิกอาวุโส) 

               จํานวน 190 ราย                                    เป็นจํานวนเงิน 1,925,000.00 บาท 

   

1.4 สหกรณ์ท่ีเข้าเย่ียมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากดั   วนัท่ี 4 มีนาคม 2556 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากดั   วนัท่ี 8 มีนาคม 2556 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์เครือขา่ยพฒันาชีวิตครูตาก จํากดั วนัท่ี 10 เมษายน 2556 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จํากดั   วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากดั   วนัท่ี 7 มิถนุายน 2556 

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนา่น จํากดั   วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2556 
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7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรีุรัมย์ จํากดั   วนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 

8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบ่ี จํากดั   วนัท่ี 5 กนัยายน 2556 

9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จํากดั   วนัท่ี 25 กนัยายน 2556 

10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสริุนทร์ จํากดั   วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 

11. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี จํากดั วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 

(เย่ียมชมสาขามหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุ) 

 

1.5 การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา 

1.5.1 ประชมุสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีโรงแรมกรีนเวิร์ล จงัหวดัสงขลา วนัท่ี 4 – 7 พฤษภาคม 

2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ได้จดัประชมุเพ่ือแจ้งผลการดําเนินการใน

รอบปี 2555 และฟังความคดิเห็นจากสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชมุประมาณ 100 คน 

1.5.2 ประชมุสมัมนาและทศันศกึษา สมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยับรูพา และ

มหาวิทยาลยัทกัษิณ จํานวน 120 คน ท่ีจงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร และประเทศลาว (สปป.ลาว) 

วนัท่ี 19 – 23 กรกฎาคม 2556 

1.5.3 โครงการทศันศกึษาตา่งประเทศ ณ กรุงปักก่ิง วนัท่ี 22 – 26 ตลุาคม 2556 สมาชิกจํานวน 32 คน 

1.5.4 สหกรณ์ได้ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีจดัโครงการให้การศกึษาอบรมและประชมุสมัมนาโดย

ได้สง่กรรมการและหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และหรือผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือเสริมความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกบั ระเบียบปฏิบตัใิหม ่ๆ  เพ่ือพฒันางานสหกรณ์  ดงันี ้

1 โดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 1 โครงการ 

2 โดยกรมสง่เสริมสหกรณ์ 3 โครงการ 

3 โดยชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากดั 1 โครงการ 

4 โดยชมรมเจ้าหน้าท่ีภาคกลาง/ภาคตะวนัออก 1 โครงการ 

5 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจทางหลวง จํากดั 1 โครงการ 

 

2. จาํนวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2556 

(1) จํานวนสมาชิก    จํานวน 9,673 คน 

(2) จํานวนสมาชิก สมทบ   จํานวน      92 คน 

(3) จํานวนสมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์     จํานวน 5,090 คน หรือร้อยละ 52.12 

(4) จํานวนสมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์ จํานวน 4,675 คน หรือร้อยละ 47.88 
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3. ฐานะการเงนิเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว 

รายการ 2556 2555   เพิ�ม

 (บาท) (บาท)  ( ลด )

3.1 ทุนเรือนหุ้นที�ชําระแล้ว 4,310,284,250.00 3,998,992,340.00 311,291,910.00              

3.2 ทุนสํารองและทุนอื�น ๆ 458,049,702.20 430,941,977.65 27,107,724.55                 

3.3 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� 31,241,050.00 25,796,750.00 5,444,300.00                   

3.4 เงินรับฝาก 5,874,001,693.04 5,362,250,881.88 511,750,811.16              

       - ประจํา 12 เดือน 2,672,509,963.34 2,189,794,191.69 482,715,771.65              

       - ประจํา 24 เดือน 304,863,181.98 152,199,452.70 152,663,729.28              

       - ออมทรัพย์ 726,048,966.01 632,492,328.74 93,556,637.27                 

       - ออมทรัพย์พิเศษ 126,752,267.57 313,930,998.00 (187,178,730.43)             

       - ออมทรัพย์พิเศษ 2 1,890,230,494.45 1,764,594,076.47 125,636,417.98              

       - ออมทรัพย์พิเศษ 3 100,005,472.69 265,972,534.28 (165,967,061.59)             

       - สินทรัพย์ทวี 53,591,347.00 43,267,300.00 10,324,047.00                 

3.5 เงินกู้ยืมระหว่างปี 13,176,000,000.00 12,996,000,000.00 180,000,000.00              

3.6 เงินกู้ยืมคงเหลือ 950,000,000.00 1,130,000,000.00 (180,000,000.00)             

3.7 ทุนดําเนินงานทั�งหมด 11,978,593,565.41 11,251,026,474.57 727,567,090.84              

3.8 เงินให้กู้ระหว่างปี  

         สมาชิก 2,346,226,470.00 2,060,365,659.00 285,860,811.00              

         - พิเศษ 241,559,500.00 251,575,100.00 (10,015,600.00)               

         - สามัญ 1,867,839,500.00 1,581,905,859.00 285,933,641.00              

         - ฉุกเฉิน 236,827,470.00 226,884,700.00 9,942,770.00                   

         สหกรณ์อื�น 3,627,000,000.00 4,524,300,000.00 (897,300,000.00)             

                     รวม 5,973,226,470.00 6,584,665,659.00 (611,439,189.00)             

3.9 เงินให้กู้คงเหลือ  

         สมาชิก 3,136,845,196.40 2,602,119,443.54 534,725,752.86              

         สหกรณ์อื�น 4,585,399,590.25 3,962,009,886.69 623,389,703.56              

                     รวม 7,722,244,786.65 6,564,129,330.23 1,158,115,456.42           

3.10 กําไรสุทธิ 335,840,753.30 284,450,750.30 51,390,003.00                 
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วาระที่ 5 
 

เลอืกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ 

 

 ในปี 2556 มีกรรมการดาํเนินการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 7 คน จากหน่วยต่างๆ ดงัน้ี 

หน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

1. นายเฉลียว     พนัธ์ุสีดา ***   

2. นายสมชาย    ไกรสังข ์ *** 

3. นายเสถียร     อกัษรชู     

หน่วยมหาวทิยาลยับูรพา 

4. นายเกษม       บุณยวชัระ *** 

หน่วยมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

5. นายคร่ืน       มณีโชติ  *** 

หน่วยมหาวทิยาลยันเรศวร 

6. นายไพโรจน์  เทพวลัย ์

หน่วยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

7. นางสาวธญัภา  สอนสา  *** 

*** หมายถึง ครบ 2 วาระ ไม่มีสิทธิลงสมคัรกรรมการดาํเนินการ 
 

ตามระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552   ใหต้ั้งคณะกรรมการสรรหา 

ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการจดัการสรรหากรรมการดาํเนินการแทนกรรมการดาํเนินการท่ีหมดวาระ  

ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2557 ดังนี ้ 

1. นายเสถียร  อกัษรชู   หน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์  หน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นางพนอ  อศัวรุจานนท์     หน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

4. นายพชิิตร  มีพจนา   หน่วยมหาวทิยาลยับูรพา 

5. นายรุ่งรัตน์  พระนาค  หน่วยมหาวทิยาลยันเรศวร 

6. นายวทิยา  อรรถโยโค  หน่วยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

7. นางพทิยาภรณ์   ดํารงกุลรัตน์  หน่วยมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 

มติทีป่ระชุม   
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วาระที่ 5 
 

เลอืกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ 

 

 ในปี 2556 มีกรรมการดาํเนินการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 7 คน จากหน่วยต่างๆ ดงัน้ี 

หน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

1. นายเฉลียว     พนัธ์ุสีดา ***   

2. นายสมชาย    ไกรสังข ์ *** 

3. นายเสถียร     อกัษรชู     

หน่วยมหาวทิยาลยับูรพา 

4. นายเกษม       บุณยวชัระ *** 

หน่วยมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

5. นายคร่ืน       มณีโชติ  *** 

หน่วยมหาวทิยาลยันเรศวร 

6. นายไพโรจน์  เทพวลัย ์

หน่วยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

7. นางสาวธญัภา  สอนสา  *** 

*** หมายถึง ครบ 2 วาระ ไม่มีสิทธิลงสมคัรกรรมการดาํเนินการ 
 

ตามระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552   ใหต้ั้งคณะกรรมการสรรหา 

ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการจดัการสรรหากรรมการดาํเนินการแทนกรรมการดาํเนินการท่ีหมดวาระ  

ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2557 ดังนี ้ 

1. นายเสถียร  อกัษรชู   หน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์  หน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นางพนอ  อศัวรุจานนท์     หน่วยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

4. นายพชิิตร  มีพจนา   หน่วยมหาวทิยาลยับูรพา 

5. นายรุ่งรัตน์  พระนาค  หน่วยมหาวทิยาลยันเรศวร 

6. นายวทิยา  อรรถโยโค  หน่วยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

7. นางพทิยาภรณ์   ดํารงกุลรัตน์  หน่วยมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 

มติทีป่ระชุม   
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วาระท่ี 5 2 

 

ผลการสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ  
 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 49 ไดก้าํหนดการประชุมเพื่อสรรหาตาํแหน่งประธานกรรมการ

ดาํเนินการ คนต่อไป โดยไดเ้ชิญกรรมการดาํเนินการท่ียงัอยู่ในวาระ และผูท่ี้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ

ดาํเนินการ ประจาํปี 2557 เขา้ร่วมประชุมเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2556 เพื่อเลือกระหว่างกนัเอง ในการสรรหา

ตาํแหน่งประธานกรรมการ ตามระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จาํกัด เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557  เลือกตั้งเป็น

ประธานกรรมการดาํเนินการ  

 ท่ีประชุมมีมติใหเ้สนอ นายธาดาศักดิ์   วชิรปรีชาพงษ์  เป็นประธานกรรมการ ประจาํปี 2557 

 

มติทีป่ระชุม  



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 255752

รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2556

วาระที่ 6
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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จํากดั  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2556 

 

เรียน    ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จํากดั 

                    ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี   เม่ือวนัท่ี  26  มกราคม  2556       ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็น     

ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั  สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  นั้น   ขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนท่ีเขา้ตรวจสอบ  ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปีโดยสรุปดงัน้ี 

            1.   วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

                         1.1     เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

                         1.2     เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเกี่ยวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                   1.3     เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

                  2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วธีิการตรวจสอบ 

                   2.1    ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

                   2.2    ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 

                   2.3    ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

                         2.4    ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี  

                                  กาํหนดไว ้

  3. ผลการตรวจสอบ    

   3.1    ด้านบริหารงานทัว่ไป 

                การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์  สามารถบริหารงานใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอยา่งทัว่ถึง  

   3.2   ด้านการเงิน                                                                                                             

                  การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ไดป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการรับ – จ่ายและเก็บรักษา

เงินท่ีสหกรณ์กาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ    เวน้แต่ในกรณีท่ีธนาคารหยดุทาํการ  จึงจาํเป็นตอ้งเบิกเงินสาํรองไว้

บริการสมาชิกเกินกวา่วงเงินท่ีกาํหนดไว ้  ซ่ึงผูรั้บผิดชอบไดจ้ดัทาํรายงานเสนอกรรมการเพื่อทราบทุกคร้ัง 

                                 เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน  คงเหลือ ณ วนัส้ินปี มียอดถูกตอ้งตรง

ตามบญัชี  ตรงตามสมุดคู่ฝากธนาคารและใบแจง้ยอดของธนาคาร 
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   3.3    ด้านบัญชี                                                                                            

                                สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงพฒันาโดย  บริษทัไอโซแคร์       

ซิสเตมส์  จาํกดั    การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์เรียบร้อย เป็นปัจจุบนั   มีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึก

บญัชีครบถว้น  สมบูรณ์ 

   3.4    ด้านเงินลงทุน  สหกรณ์ไดน้าํเงินไปลงทุนทั้งส้ินจาํนวน  3,313,119,418.18  บาท  

จาํแนกไดด้งัน้ี 

     (1)   หุน้กู ้               จาํนวนเงิน      2,280,399,418.18    บาท 

     (2)   พนัธบตัร    จาํนวนเงิน          236,000,000.00  บาท

     (3)   ถือหุน้กบัสหกรณ์และบริษทัฯ จาํนวนเงิน          156,720,000.00  บาท

     (4)   ลงทุนหลกัทรัพย(์บริหารจดัการ) จาํนวนเงิน          640,000,000.00  บาท

            การลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ- 

ดาํเนินการ         

         3.5    ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

              ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิกทั้งส้ิน จาํนวน  2,346,226,470.00   บาท  จาํแนกได้

ดงัน้ี             

                                             (1)    เงินกูฉุ้กเฉิน       4,943  สัญญา       จาํนวนเงิน 236,827,470.00  บาท 

                    (2)    เงินกูส้ามญั        3,670  สัญญา จาํนวนเงิน       1,867,839,500.00 บาท 

                    (3)    เงินกูพ้ิเศษ   177  สัญญา จาํนวนเงิน 241,559,500.00  บาท

                 วนัส้ินปีมีเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือทั้งส้ิน  3,136,845,196.40  บาท   

         การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก        ลูกหน้ีแต่ละรายมี

หลกัฐานการเป็นหน้ีและการคํ้าประกนัครบถว้น 

            3.6    การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อืน่ 

            ระหวา่งปีสหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนจาํนวน  3,627,000,000.00   บาท    คงเหลือวนั

ส้ินปี  จาํนวน   4,585,399,590.25  บาท           

                  การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน และมติคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  การส่งชาํระเงินกูเ้ป็นไปตามงวดท่ีกาํหนดไว ้

   3.7    ด้านการกู้ยมื 

        ยอดยกมาตน้ปี จาํนวน  1,130,000,000.00 บาท  กูร้ะหวา่งปี จาํนวน  12,996,000,000.00                         

บาท   ส่งชาํระคืนระหวา่งปี จาํนวน 13,176,000,000.00  บาท  คงเหลือส้ินปี 950,000,000.00 บาท   การกูย้มื

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

 



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 55

- 3 -

                     3.8    ด้านเงินรับฝาก 

            ระหวา่งปีสหกรณ์รับฝากเงิน รวม  7  ประเภท  ดงัน้ี 

       (1)   เงินรับฝากออมทรัพย ์  จาํนวนเงิน     3,643,473,282.41  บาท 

     (2)   เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  จาํนวนเงิน        516,346,402.52  บาท 

     (3)   เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 2               จาํนวนเงิน     1,902,182,908.01  บาท                            

     (4)   เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 3  จาํนวนเงิน      1,139,332,263.37  บาท 

     (5)   เงินรับฝากประจาํ  12  เดือน  จาํนวนเงิน      2,676,984,995.26  บาท 

     (6)   เงินรับฝากประจาํ  24  เดือน  จาํนวนเงิน         330,241,789.58  บาท 

     (7)   เงินรับฝากสินทรัพยท์ว ี  จาํนวนเงิน           65,640,297.00   บาท 

      รวมทั้งส้ิน   จาํนวนเงิน    10,274,201,938.10   บาท 

              การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน

ท่ีสหกรณ์กาํหนดไว ้

   3.9    ด้านทุนเรือนหุ้น 

        ระหวา่งปีสหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิก จาํนวน  388,284,110.00  บาท  จ่ายคืนค่าหุน้ 

จาํนวน   76,992,200.00 บาท   ทุนเรือนหุน้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี  4,310,284,250.00  บาท  

         การเพิ่มหุน้และการจ่ายคืนค่าหุน้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการถือหุน้ และมติท่ีระชุม  

คณะกรรมการดาํเนินการ 

               ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มข้ึน  660  คน  ลดลง  217  คน  คงเหลือ ณ วนัส้ินปี  9,673  คน

และสมาชิกสมทบ  92  คน  

   3.10     ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอืน่ ๆ    มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

 รายการ            ตน้ปี    เพิ่มระหวา่งปี     ลดระหวา่งปี         คงเหลือส้ินปี

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  26,918,300.81 100,000.00 -       27,018,300.81 

ทุนสาธารณประโยชน์             8,664,362.25           1,507,542.00            3,512,387.00              6,659,517.25 

ทุนสะสมจดัใหมี้สาํนกังาน       24,541,000.00          50,000.00       -                 24,591,000.00 

ทุนสาธารณประโยชน์ –เงินบาํเหน็จหุน้ 13,970,897.26          50,000.00            204,617.50          13,816,279.76 

   รวม                              74,094,560.32      1,707,542.00         3,717,004.50          72,085,097.82    

        การเพิ่มข้ึนและลดลง  เป็นไปตามระเบียบและมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

การอนุมติัการใชจ้่ายเงินทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นระเบียบ  

   3.11  ด้านรายจ่าย                

          ในระหวา่งปี  รายจ่ายต่าง ๆ ไดจ่้ายไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบดว้ยเหตุผลการจ่าย

เป็นไปตามระเบียบ  มติท่ีประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการดาํเนินการ  และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้             
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 4.   สรุปผลการตรวจสอบ       

      -  การบญัชี การบนัทึกบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี

                                   มีครบถว้น  ถูกตอ้ง 

                -  การเงิน เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน  มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่าย           

 เงินได ้

                -  การใหเ้งินกู ้ คาํขอกูเ้งิน  หนงัสือสัญญากูเ้งิน  หนงัสือคํ้าประกนัเงินกู ้และหลกัประกนั

  เงินกู ้ มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินกูไ้ด ้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

 

      (นายวทิศั   วฒันศกัด์ิ) 

                                                                                     ผูต้รวจสอบกิจการ  

 

645 หมู่บา้นโชคชยัปัญจทรัพย ์

ซอยลาดพร้าว 80  ถนนลาดพร้าว 

แขวงวงัทองหลาง   เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 
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พิจารณา งบดุล งบกำาไรขาดทุน ปี 2556
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ปี  2556 ปี  2555

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 524,255,874.12 511,157,434.51

เงินฝากสหกรณ์อื�น 3 350,857,633.29 539,000,100.00

เงินลงทุนระยะสั�น 4 586,225,615.98 282,000,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น 5 1,488,410,667.81 1,358,892,349.00

ลูกหนี� - สุทธิ 6 804,137.72 608,140.86

ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ 3,676,926.65 2,737,156.02

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 7 29,557,945.11 35,291,836.07

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,983,788,800.68 2,729,687,016.46

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 2,726,893,802.20 3,280,617,365.30

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 6,244,338,457.06 5,215,092,179.94

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 22,069,551.45 24,385,272.94

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 134,392.00 0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 9 1,368,562.02 1,244,639.93

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,994,804,764.73 8,521,339,458.11

รวมสินทรัพย์ 11,978,593,565.41 11,251,026,474.57

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด

งบดุล

ณ  วันที� 31 ธันวาคม  2556 และ 2555
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ปี  2556 ปี  2555

หมายเหตุ บาท บาท

หนี�สินและทุนของสหกรณ์

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั�น 10 950,000,000.00 1,130,000,000.00

เงินรับฝาก 11 5,874,001,693.04 5,362,250,881.88

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 12 6,451,432.37 6,312,300.24

รวมหนี�สินหมุนเวียน 6,830,453,125.41 6,498,563,182.12

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 13 43,965,734.50 38,078,224.50

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 43,965,734.50 38,078,224.50

รวมหนี�สิน 6,874,418,859.91 6,536,641,406.62

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

    หุ้นที�ชําระเต็มมูลค่าแล้ว 4,310,284,250.00 3,998,992,340.00

ทุนสํารอง 385,964,604.38 356,847,417.33

ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื�น  ๆ    14 72,085,097.82 74,094,560.32

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปี 335,840,753.30 284,450,750.30

รวมทุนของสหกรณ์ 5,104,174,705.50 4,714,385,067.95

รวมหนี�สินและทุนของสหกรณ์ 11,978,593,565.41 11,251,026,474.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ)........................................

(ลงชื�อ)........................................

วันที� 10 มกราคม  2557

(นายเฉลียว  พันธุ์สีดา)

(นายเสถียร  อักษรช)ู

เลขานุการ

ประธานกรรมการ

ปี  2556 ปี  2555

หมายเหตุ บาท บาท

หนี�สินและทุนของสหกรณ์

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั�น 10 950,000,000.00 1,130,000,000.00

เงินรับฝาก 11 5,874,001,693.04 5,362,250,881.88

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 12 6,451,432.37 6,312,300.24

รวมหนี�สินหมุนเวียน 6,830,453,125.41 6,498,563,182.12

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 13 43,965,734.50 38,078,224.50

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 43,965,734.50 38,078,224.50

รวมหนี�สิน 6,874,418,859.91 6,536,641,406.62

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

    หุ้นที�ชําระเต็มมูลค่าแล้ว 4,310,284,250.00 3,998,992,340.00

ทุนสํารอง 385,964,604.38 356,847,417.33

ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื�น  ๆ    14 72,085,097.82 74,094,560.32

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปี 335,840,753.30 284,450,750.30

รวมทุนของสหกรณ์ 5,104,174,705.50 4,714,385,067.95

รวมหนี�สินและทุนของสหกรณ์ 11,978,593,565.41 11,251,026,474.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ)........................................

(ลงชื�อ)........................................

วันที� 10 มกราคม  2557

(นายเฉลียว  พันธุ์สีดา)

(นายเสถียร  อักษรช)ู

เลขานุการ

ประธานกรรมการ
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บาท % บาท %

รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี�ยรับเงินให้กู้ 394,356,222.07 66.90   289,143,165.10 57.73   

ดอกเบี�ยรับเงินฝาก 31,342,745.34 5.32     45,058,753.54 9.00     

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 163,781,162.39 27.78   166,633,437.34 33.27   

รวมรายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 589,480,129.80  100.00 500,835,355.98  100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและเงินลงทุน

ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก 180,748,811.11 30.66 150,005,141.00 29.95   

ดอกเบี�ยจ่ายเงินกู้ยืม 32,290,283.77 5.48 33,216,359.93 6.63     

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและเงินลงทุน 213,039,094.88  36.14   183,221,500.93  36.58   

รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 376,441,034.92  63.86   317,613,855.05  63.42   

หัก หนี�สงสัยจะสูญและหนึ�สูญ 

หนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี� 0.00 0.00 618,984.86 0.12     

รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 376,441,034.92  63.86   316,994,870.19  63.29   

บวก  รายได้อื�น

รายได้ค่าบํารุงห้องพัก - บ้านพัก 2,719,104.00 0.46 2,575,195.00 0.51     

รายได้เบ็ดเตล็ด 1,097,058.16 0.19 719,806.23 0.14     

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 71,000.00 0.01 80,600.00 0.02     

กําไรจากการขายทรัพย์สิน 0.00 0.00 1,236,000.00 0.25     

รวมรายได้อื�น 3,887,162.16     0.66     4,611,601.23     0.92     

หัก  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที�

เงินเดือน 15,057,865.00 2.55 13,331,204.00 2.66     

ค่าล่วงเวลา 132,240.00 0.02 101,390.00 0.02     

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31 ธันวาคม  2556 และ 2555

       ปี  2556        ปี  2555
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บาท % บาท %

       ปี  2556        ปี  2555

ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที� 1,198,771.75 0.20 1,048,295.50 0.21     

เงินประกันสังคม 250,221.80 0.04 204,767.00 0.04     

บําเหน็จเจ้าหน้าที� 5,444,300.00 0.92 2,352,210.00 0.47     

เงินประจําตําแหน่ง 706,000.00 0.12     648,000.00 0.13     

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 433,235.00 0.07     387,960.00 0.08     

ค่าเช่าที�พักรายเดือน 45,000.00 0.01     27,500.00 0.01     

ค่าเสื�อมราคา 2,671,892.50      0.45     2,661,788.94      0.53     

ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสํานักงาน 556,777.91         0.09     438,704.94         0.09     

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคารสถานที�และอุปกรณ์   

ค่าซ่อมแซมของใช้สํานักงาน 115,031.62         0.02     183,153.87         0.04     

ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ 31,616.51           0.01     28,400.56           0.01     

ค่าเบี�ยประกันจ่าย 875,505.37         0.15     838,555.27         0.17     

ค่าบริการรายปี 424,085.28         0.07     466,331.96         0.09     

ค่าตอบแทนเหมาทําความสะอาด 13,500.00           0.00 14,000.00           0.00     

ซอฟแวร์ตัดจ่าย 33,598.00 0.01     2,782.00 0.00     

ค่าไฟฟ้า-นํ�าประปา-โทรศัพท์ 963,175.74         0.16     892,600.90         0.18     

ค่านํ�ามันรถยนต์ 130,327.80         0.02     134,424.00         0.03     

ค่าเช่าสํานักงานสหกรณ์ 431,500.00         0.07     354,720.00         0.07     

ค่าภาษีที�ดิน 32.52                  0.00 52.52                  0.00     

ค่าภาษีรถยนต์ 1,900.00             0.00 1,900.00             0.00     

ค่าป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ 21,400.00           0.00 22,684.00           0.01     

ค่าเช่าสายอินเตอร์เน็ตเพื�อเชื�อมสาขา 55,688.87           0.01     53,220.84           0.01     

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสมาชิก

ค่าใช้จ่ายสมาชิก 5,763,317.00      0.98 4,315,271.20      0.86     

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม 1,025,889.00      0.17 1,189,151.00      0.24     

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื�น 

ค่าสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย 588,900.00         0.10 529,800.00         0.11     

ค่าตอบแทนกรรมการประจําสํานักงาน 362,400.00         0.06 360,900.00         0.07     

ค่าเบี�ยประชุม 325,600.00         0.06 312,800.00         0.06     

ค่ารับรอง 147,740.50         0.03 278,653.82         0.06     
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บาท % บาท %

       ปี  2556        ปี  2555

ค่าพาหนะเบี�ยเลี�ยง 1,110,854.59      0.19 969,139.39         0.19     

ค่าลงทะเบียนสัมมนา 43,200.00           0.01 19,700.00           0.00     

ค่าของใช้สํานักงาน 246,039.94         0.04 206,263.44         0.04     

ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์/ธนาคาร 303,392.00         0.05 334,279.90         0.07     

รายจ่ายอื�น 335,215.50         0.06 160,423.50         0.03     

ค่าตอบแทนผู้เก็บเงินประจําหน่วย 271,420.50         0.05     258,750.00         0.05     

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 3,275,896.00      0.56     2,821,157.00      0.56     

ค่าตรวจสอบกิจการ 192,000.00         0.03     192,000.00         0.04     

ค่าสอบบัญชี 240,000.00         0.04     220,000.00         0.04     

ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 6,065.00 0.00 41,937.00 0.01     

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 284,625.30         0.05     223,886.22         0.04     

ค่าใช้จ่ายห้องพัก-บ้านพัก 106,157.00         0.02     108,610.85         0.02     

ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน 100,100.00         0.02     110,600.00         0.02     

ค่าหนังสือวารสาร/หนังสือพิมพ์ 51,120.00           0.01     39,205.00           0.01     

ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ 36,000.00           0.01     36,000.00           0.01     

ค่าจัดพิมพ์ข่าวสหกรณ์และระเบียบข้อบังคับ 168,953.00         0.03     174,089.00         0.03     

ค่าชุดกรรมการ 12,500.00           0.00 45,000.00           0.01     

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,403.00             0.00 2,432.50             0.00     

ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 11,025.00           0.00 11,025.00           0.00     

ค่าที�ปรึกษากฏหมาย,คอมพิวเตอร์ 35,000.00           0.01     0.00 0.00

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�ตามคําพิพากษา (650,902.06)        (0.11)    0.00 0.00

หนี�สูญ-ลูกหนี�ตามคําพิพากษา 498,866.84         0.08     0.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 44,487,443.78   7.55     37,155,721.12   7.42     

กําไร (ขาดทุน)สุทธิ 335,840,753.30  56.97   284,450,750.30  56.79   
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3.งบกระแสเงินสด 56รายงาน56

ปี  2556 ปี  2555

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

กําไรสุทธิ 335,840,753.30           284,450,750.30           

รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน   

ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 2,671,892.50                 2,661,788.94                 

หนี�สงสัยจะสูญ (650,902.06)                   618,984.86                    

ซอฟแวร์ตัดจ่าย (134,392.00)                   2,782.00                         

ค่าปรับปรุงสํานักงานตัดจ่าย 507,277.91                    334,337.91                    

ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ (เพิ�มขึ�น) (939,770.63)                   (1,821,520.77)                

ดอกเบี�ยรับเงินฝากธนาคารค้างรับ (เพิ�มขึ�น) (51,868.13)                     2,387,342.76                 

ดอกเบี�ยเงินลงทุนค้างรับลดลง 5,843,476.59                 (5,609,370.44)                

ค่าเบี�ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าลดลง 798.83                            (549.63)                          

ค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า (เพิ�มขึ�น) (105,052.73)                   (45,060.14)                     

สํารองบําเหน็จพนักงานเพิ�มขึ�น 5,444,300.00                 2,115,090.00                 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ�มขึ�น 124,004.97                    385,356.09                    

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 0.00 (1,236,000.00)                

กําไร จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง 348,550,518.55           284,243,931.88           

ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน   

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง   

ลูกหนี�เงินให้กู้ (1,158,764,595.93)         (1,928,414,541.72)         

เครื�องเขียนแบบพิมพ์ 46,354.40                       (53,269.69)                     

ลูกหนี�ตามคําพิพากษา 454,905.20                    (760,176.08)                   

หนี�สินดําเนินงาน (ลดลง) เพิ�มขึ�น   

เงินรอตรวจสอบ (278,043.00)                   505,448.68                    

เงินรับล่วงหน้า 20,583.15                       (1,266,671.54)                

เงินรอจ่าย (2,203.35)                       (17,555.02)                     

เงินประกันสังคมรอนําส่ง  2,047.00                         (4,401.00)                       

ภาษีดอกเบี�ยเงินฝากหัก ณ ที�จ่าย 92,860.14                       (251,167.38)                   

ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 15,597.72                       2,772.79                         

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (809,861,976.12)          (1,646,015,629.08)       

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    จํากัด

งบกระแสเงินสด  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  และ  2555
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3.งบกระแสเงินสด 56รายงาน56

ปี  2556 ปี  2555

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั�น (เพิ�มขึ�น) (304,225,615.98)            70,700,000.00               

เงินสดรับเงินลงทุนระยะยาว ลดลง 553,723,563.10             (233,024,308.31)            

เงินสดจ่ายซื�อเครื�องใช้สํานักงาน (356,171.01)                   (801,258.25)                   

ซื�อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด 0.00 (10,000.00)                     

ค่าปรับปรุงสํานักงาน (เพิ�มขึ�น) (631,200.00)                   (1,005,116.00)                

เงินสดจ่ายเงินประกันบ้านเช่า (ลดลง) (9,550.00)                       (20,750.00)                     

เงินประกันโทรศัพท/์ไฟฟ้า 0.00 (32,600.00)                     

เงินสดจ่ายเงินประกันการทํางาน (ลดลง) (18,000.00)                     18,000.00                       

เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 0.00 2,100,000.00                 

เงินสดรับเงินเบี�ยประกันหนี�เงินกู้ สวส เพิ�มขึ�น 470,760.00                    2,254,958.50                 

เงินสดสุทธิ ได้มา จากกิจกรรมลงทุน 248,953,786.11           (159,821,074.06)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินกู้ยืม (ลดลง) (180,000,000.00)            520,000,000.00             

เงินรับฝาก เพิ�มขึ�น 511,750,811.16             962,287,468.49             

เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ (10,000.00)                     (10,000.00)                     

เงินสดจ่ายเงินปันผล (227,697,598.75)            (200,324,279.75)            

เงินสดจ่ายเงินเฉลี�ยคืน (17,511,679.00)              (24,386,521.50)              

เงินสดจ่ายโบนัส (8,250,000.00)                (7,955,150.00)                

ทุนเรือนหุ้น เพิ�มขึ�น 311,291,910.00             291,807,640.00             

เงินสดจ่ายทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ (3,709,462.50)                (4,259,567.00)                

เงินสดสุทธิ ได้มา  จากกิจกรรมจัดหาเงิน 385,863,980.91           1,537,159,590.24        

เงินสดสุทธิ (ลดลง) (175,044,209.10)          (268,677,112.90)          

เงินสด ณ วันต้นปี 1,050,157,534.51        1,318,834,647.41        

เงินสด ณ วันสิ�นปี 875,113,325.41           1,050,157,534.51        
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ

 - สหกรณ์บันทึกการบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย

 - สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี�ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี�ยคูณด้วย

จํานวนเงินต้นที�ค้างชําระตามระยะเวลาที�กู้ยืม

 - สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที�เกิดจากดอกเบี�ยเงินให้กู้ของลูกหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามการจัดสรรคุณภาพ

ลูกหนี�จํานวน…2,144,952.71.........บาท  ซึ�งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี�ยเงินให้กู้ของลูกหนี�ดังกล่าวแล้ว  จะทํา

ให้สหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปีเป็นจํานวน…336,246,327.61……..บาท

 - เงินลงทุนระยะสั�น/เงินลงทุนระยะยาวที�เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�สหกรณ์ตั�งใจจะถือจนครบกําหนดแสดงด้วย

ราคาทุน ที�ตัดจําหน่าย

 - สหกรณ์ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั�น

คุณภาพลูกหนี�เงินกู้และการเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  โดยตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ปีแรก 20 %  ปีที�สอง  50 %  และปีที�สาม  100 %  ของยอดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญคงเหลือ    ซึ�งเป็นไปตามมติ

ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที� 37  ครั�งที� 9  วันที�  26  สิงหาคม  2544

 - สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ�นเปลืองตามราคาทุน

 - ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์  คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที�นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด

 - สิทธิประโยชน์ในที�ดิน ตัดจ่ายตามอายุการใช้สิทธิที�ได้รับ / อายุการใช้ประโยชน์

 - สิทธในการใช้ซอฟแวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรือตามการเปลี�ยนแปลงการใช้ซอฟแวร์ใหม่

 - ที�ดินสหกรณ์ได้รับแทนการชําระหนี� บันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม

 - ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี

 - ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั�งการซื�อมาเปลี�ยนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจาก

รายได้  การต่อเติมหรือเพิ�มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

 - เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท

ทั�งนี�รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที�นําไปเป็นหลักทรัพย์คํ�าประกันหนี�สินด้วย

 - สหกรณ์ได้ดําเนินการตามกฏกระทรวง ว่าด้วยการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  ตามหนังสือ  ที� กศ. 1106/2741

ลว. 19 พ.ย.2550  

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31  ธันวาคม  2556 และ 2555
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน

ออมทรัพย์

ประจํา

บัตรเงินฝาก

สลากออมสิน/สลากออมทรัพย์

ข้อผูกพัน เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด  (มหาชน)  ประเภทประจํา  บัญชีเลขที�  032-1-11517-2  จํานวนเงิน  20,000,000  บาท

สหกรณ์นําไปคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด  (มหาชน)  ในวงเงิน  20,000,000  บาท

เงินฝากธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน)  ประเภทประจํา บัญชีเลขที�  110-1-01598-8  จํานวนเงิน  20,000,000  บาท

สหกรณ์นําไปคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารธนชาต  จํากัด  (มหาชน)  ในวงเงิน  20,000,000  บาท

เงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  จํากัด  (มหาชน)  ประเภทประจํา  บัญชีเลขที�  008-1-03975-5  จํานวนเงิน  10,000,000  บาท

สหกรณ์นําไปคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารไทยธนาคาร จํากัด  (มหาชน)  ในวงเงิน  10,000,000  บาท

เงินฝากธนาคารทหารไทย  จํากัด  (มหาชน)  ประเภทประจํา  บัญชีเลขที�  053-3-01864-4  จํานวนเงิน  10,000,000  บาท

สหกรณ์นําไปคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารทหารไทย  จํากัด  (มหาชน)  ในวงเงิน  10,000,000  บาท

เงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จํากัด  (มหาชน)  ประเภทประจํา  บัญชีเลขที�  502-3-00456-7  จํานวนเงิน  10,000,000  บาท

สหกรณ์นําไปคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)  ในวงเงิน  10,000,000  บาท

3 เงินฝากสหกรณ์อื�น  ประกอบด้วย

สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี  จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์การเกษตรบ้านเกาะตาล  จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์การเกษตรบ้านเกาะตาล  จํากัด  (ออมทรัพย)์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จํากัด  (ประจํา)

สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั�น จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั�น จํากัด  (ออมทรัพย)์

สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ประจํา)

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด (ประจํา

สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จํากัด (ออมทรัพย)์

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

2,000,000.00

รวม

ปี 2555

บาท

484,970.25

ปี 2556

บาท

414,490.50               

23,000.00

177,601,464.26

131,048,000.00

200,000,000.00

511,157,434.51       524,255,874.12        

ปี 2556

15,000,000.00          

20,000,000.00          

13,000.00                 

270,477,246.63        

191,351,136.99        

60,000,000.00          

2,000,000.00            

15,000,000.00

3,073,697.67            0.00

100,000,000.00        130,000,000.00

ปี 2555

บาท บาท

23,000,000.00          23,000,000.00

50,000,000.00          50,000,000.00         

20,000,000.00          20,000,000.00

20,000,000.00

183,935.62               100.00

35,000,000.00          40,000,000.00

2,000,000.00            10,000,000.00

4,600,000.00            5,000,000.00

สอ.เจ้าหน้าที�สหกรณ์โคนมวังนํ�าเย็น จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จํากัด  (ออมทรัพย)์

สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จํากัด (ออมทรัพย)์

สอ.โคนมวังนํ�าเย็น จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด (ออมทรัพย)์

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด (ประจํา)

สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สอ.ครูกระบี� จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์เครดิตยูเนียนไทยฮอนด้า จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สอ.ครูปทุมธานี จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

4. เงินลงทุน ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะสั�น

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

หุ้นกู้-บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

หุ้นกู้-บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

หุ้นกู้-บมจ.เหมราชพัฒนาที�ดิน

หุ้นกู้-บมจ.ทุนธนชาต

หุ้นกู้-บมจ.พฤกษาเรียวเอสเตท

หุ้นกู้-ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ�ง

0.00

0.00

0.00

40,000,000.00

0.00

25,000,000.00

45,000,000.00

55,000,000.00

20,000,000.00

70,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

20,000,000.00

40,000,000.00

0.00

30,000,000.00

21,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

หุ้นกู้ไม่มีประกัน-บมจ.ปตท.

หุ้นกู้ - บมจ.การบินไทย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000,000.00

20,000,000.00

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

80,000,000.00

หุ้นกู้-บมจ.โตโยต้าลีสซิ�ง

บาท บาท

6,500,000.00            4,000,000.00

20,000,000.00          20,000,000.00

10,000,000.00          10,000,000.00

5,000,000.00            5,000,000.00

ปี 2556 ปี 2555

20,000,000.00          0.00

10,000,000.00          0.00

1,500,000.00            7,000,000.00

5,000,000.00            5,000,000.00

0.00 100,000,000.00

0.00

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

350,857,633.29 539,000,100.00

0.00

0.00

0.00 5,000,000.00
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สอ.เจ้าหน้าที�สหกรณ์โคนมวังนํ�าเย็น จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จํากัด  (ออมทรัพย)์

สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จํากัด (ออมทรัพย)์

สอ.โคนมวังนํ�าเย็น จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด (ออมทรัพย)์

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด (ประจํา)

สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สอ.ครูกระบี� จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์เครดิตยูเนียนไทยฮอนด้า จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สอ.ครูปทุมธานี จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

4. เงินลงทุน ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะสั�น

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

หุ้นกู้-บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

หุ้นกู้-บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

หุ้นกู้-บมจ.เหมราชพัฒนาที�ดิน

หุ้นกู้-บมจ.ทุนธนชาต

หุ้นกู้-บมจ.พฤกษาเรียวเอสเตท

หุ้นกู้-ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ�ง

0.00

0.00

0.00

40,000,000.00

0.00

25,000,000.00

45,000,000.00

55,000,000.00

20,000,000.00

70,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

20,000,000.00

40,000,000.00

0.00

30,000,000.00

21,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

หุ้นกู้ไม่มีประกัน-บมจ.ปตท.

หุ้นกู้ - บมจ.การบินไทย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000,000.00

20,000,000.00

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

80,000,000.00

หุ้นกู้-บมจ.โตโยต้าลีสซิ�ง

บาท บาท

6,500,000.00            4,000,000.00

20,000,000.00          20,000,000.00

10,000,000.00          10,000,000.00

5,000,000.00            5,000,000.00

ปี 2556 ปี 2555

20,000,000.00          0.00

10,000,000.00          0.00

1,500,000.00            7,000,000.00

5,000,000.00            5,000,000.00

0.00 100,000,000.00

0.00

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

350,857,633.29 539,000,100.00

0.00

0.00

0.00 5,000,000.00

หุ้นกู้-บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

หุ้นกู้-บมจ.ไออาร์พีซี

เงินลงทุนระยะสั�น

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้-บมจ.ควอลิตี�เฮ้าส์

หุ้นกู้-บมจ.เอ็น ไอ จี

หุ้นกู้-ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์

หุ้นกู้-บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ 

 รวมเงินลงทุนระยะสั�น

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

หุ้นกู้ไม่มีประกัน-บมจ.ปตท.

หุ้นกู้ด้อยสิทธ-ิธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้ - บมจ.การบินไทย

หุ้นกู้ - บริษัท ดีเอดี เอสพีวี  จํากัด

หุ้นกู้-ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ 

หุ้นกู้-บมจ.โตโยต้า ลีสซิ�ง 

หุ้นกู้ด้อยสิทธ-ิธ.ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-บมจ.ควอลิตี�เฮ้าส์

หุ้นกู้-บมจ.นํ�าประปาไทย

หุ้นกู้-บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

หุ้นกู้-บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

หุ้นกู้-บมจ.ทุนธนชาต

หุ้นกู้-บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หุ้นกู้-บมจ.ไออาร์พีซี

หุ้นกู้-บ.เอกชัยดิสทริบิวชั�น จก.

หุ้นกู้-บมจ.ไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็ตชั�น

หุ้นกู้-บมจ.เหมราชพัฒนาที�ดิน

18,000,000.00

50,000,000.00

40,000,000.00

28,000,000.00

100,000,000.00

43,000,000.00

50,277,590.02

20,212,596.28

28,000,000.00

95,000,000.00

0.00

140,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00

96,000,000.00

18,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

586,225,615.98

226,000,000.00171,000,000.00

0.00

282,000,000.00

165,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

71,000,000.00

0.00

0.00

ปี 2555

บาท บาท

30,000,000.00

420,000,000.00

60,000,000.00

30,000,000.00

20,000,000.00

390,000,000.00

60,000,000.00

0.00

20,173,802.20

10,000,000.00

20,000,000.00

55,000,000.00

160,000,000.00

60,000,000.00

10,000,000.00

18,000,000.00

170,000,000.00

0.0030,000,000.00

50,225,615.98

ปี 2556

40,000,000.000.00

20,000,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000,000.00

10,000,000.00
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หุ้นกู้-บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

หุ้นกู้-บมจ.ไออาร์พีซี

เงินลงทุนระยะสั�น

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้-บมจ.ควอลิตี�เฮ้าส์

หุ้นกู้-บมจ.เอ็น ไอ จี

หุ้นกู้-ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์

หุ้นกู้-บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ 

 รวมเงินลงทุนระยะสั�น

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

หุ้นกู้ บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

หุ้นกู้ไม่มีประกัน-บมจ.ปตท.

หุ้นกู้ด้อยสิทธ-ิธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้ - บมจ.การบินไทย

หุ้นกู้ - บริษัท ดีเอดี เอสพีวี  จํากัด

หุ้นกู้-ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ 

หุ้นกู้-บมจ.โตโยต้า ลีสซิ�ง 

หุ้นกู้ด้อยสิทธ-ิธ.ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-บมจ.ควอลิตี�เฮ้าส์

หุ้นกู้-บมจ.นํ�าประปาไทย

หุ้นกู้-บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

หุ้นกู้-บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

หุ้นกู้-บมจ.ทุนธนชาต

หุ้นกู้-บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หุ้นกู้-บมจ.ไออาร์พีซี

หุ้นกู้-บ.เอกชัยดิสทริบิวชั�น จก.

หุ้นกู้-บมจ.ไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็ตชั�น

หุ้นกู้-บมจ.เหมราชพัฒนาที�ดิน

18,000,000.00

50,000,000.00

40,000,000.00

28,000,000.00

100,000,000.00

43,000,000.00

50,277,590.02

20,212,596.28

28,000,000.00

95,000,000.00

0.00

140,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00

96,000,000.00

18,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

586,225,615.98

226,000,000.00171,000,000.00

0.00

282,000,000.00

165,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

71,000,000.00

0.00

0.00

ปี 2555

บาท บาท

30,000,000.00

420,000,000.00

60,000,000.00

30,000,000.00

20,000,000.00

390,000,000.00

60,000,000.00

0.00

20,173,802.20

10,000,000.00

20,000,000.00

55,000,000.00

160,000,000.00

60,000,000.00

10,000,000.00

18,000,000.00

170,000,000.00

0.0030,000,000.00

50,225,615.98

ปี 2556

40,000,000.000.00

20,000,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000,000.00

10,000,000.00

หุ้นกู้-บมจ.พฤกษาเรียวเอสเตท

หุ้นกู้-บมจ.ศุภาลัย

หุ้นกู้-บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้-บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง

หุ้นกู้-บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์

หุ้นกู้-บมจ.ภัทรลิสซิ�ง

หุ้นกู้-บมจ.เอ็ม บี เค

หุ้นกู้-บมจ.เอ็น ไอ จี

หุ้นกู้-บมจ.บ้านปู

หุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ

หุ้นกู้-บมจ.ปูนซิเมนท์ไทย

หุ้นกู้-บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์

หุ้นกู้-บมจ.บางกอก เชน ฮอสฯ

พันธบัตร ธกส

โครงการร่วมลงทุนหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

บริหารจัดการที�ดินมหาวิทยาลัยนเรศวร

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

หุ้นบริษัทนมไทย - เดนมาร์ก จํากัด

เงินลงทุนระยะยาว บริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  ณ วันสิ�นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2555  ตามงบการเงิน ของบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด

(มหาชน) มีผลขาดทุนสะสม  447,614,720.00  บาท  และมีมูลค่าหุ้นคงเหลือหุ้นละ 4.19 บาท ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์สหกรณ์ฯผู้ซื�อหุ้น

5. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

เงินให้กู้แก่สหกรณ์

ลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน

ลูกหนี�เงินกู้สามัญ

35,000,000.0035,000,000.00

100,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

50,000,000.00

20,000,000.00

45,000,000.00

20,000,000.00

0.00

100,000,000.00

20,000,000.00

60,000,000.00

30,000,000.00

50,000,000.00

30,000,000.00

60,000,000.00

6,500,000.00

0.00

100,000,000.00

50,000,000.00

20,000.00

110,000,000.00

0.00

ปี 2555

บาท

ปี 2556

บาท

50,000,000.00

70,000,000.00 70,000,000.00

50,000,000.00

200,000.00

10,000,000.00

640,000,000.00

0.00

45,000,000.00

60,000,000.00

10,000,000.00

20,000.00

200,000.00

6,500,000.00

2,726,893,802.20

ระยะสั�น ระยะยาว ระยะสั�น ระยะยาว

0.00

655,000,000.00

157,407,179.00

3,280,617,365.30

50,000,000.00

ปี 2556

1,168,535,558.40 3,416,864,031.85

ปี 2555

บาท บาทบาท บาท

40,171,555.20 103,092,772.09

239,068,859.67 1,862,900,456.33

1,100,528,558.40 2,861,481,328.29

41,736,201.11 66,935,974.68

183,119,252.69 1,525,886,879.18
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หุ้นกู้-บมจ.พฤกษาเรียวเอสเตท

หุ้นกู้-บมจ.ศุภาลัย

หุ้นกู้-บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้-บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง

หุ้นกู้-บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์

หุ้นกู้-บมจ.ภัทรลิสซิ�ง

หุ้นกู้-บมจ.เอ็ม บี เค

หุ้นกู้-บมจ.เอ็น ไอ จี

หุ้นกู้-บมจ.บ้านปู

หุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ

หุ้นกู้-บมจ.ปูนซิเมนท์ไทย

หุ้นกู้-บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์

หุ้นกู้-บมจ.บางกอก เชน ฮอสฯ

พันธบัตร ธกส

โครงการร่วมลงทุนหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

บริหารจัดการที�ดินมหาวิทยาลัยนเรศวร

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

หุ้นบริษัทนมไทย - เดนมาร์ก จํากัด

เงินลงทุนระยะยาว บริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  ณ วันสิ�นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2555  ตามงบการเงิน ของบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด

(มหาชน) มีผลขาดทุนสะสม  447,614,720.00  บาท  และมีมูลค่าหุ้นคงเหลือหุ้นละ 4.19 บาท ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์สหกรณ์ฯผู้ซื�อหุ้น

5. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

เงินให้กู้แก่สหกรณ์

ลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน

ลูกหนี�เงินกู้สามัญ

35,000,000.0035,000,000.00

100,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

50,000,000.00

20,000,000.00

45,000,000.00

20,000,000.00

0.00

100,000,000.00

20,000,000.00

60,000,000.00

30,000,000.00

50,000,000.00

30,000,000.00

60,000,000.00

6,500,000.00

0.00

100,000,000.00

50,000,000.00

20,000.00

110,000,000.00

0.00

ปี 2555

บาท

ปี 2556

บาท

50,000,000.00

70,000,000.00 70,000,000.00

50,000,000.00

200,000.00

10,000,000.00

640,000,000.00

0.00

45,000,000.00

60,000,000.00

10,000,000.00

20,000.00

200,000.00

6,500,000.00

2,726,893,802.20

ระยะสั�น ระยะยาว ระยะสั�น ระยะยาว

0.00

655,000,000.00

157,407,179.00

3,280,617,365.30

50,000,000.00

ปี 2556

1,168,535,558.40 3,416,864,031.85

ปี 2555

บาท บาทบาท บาท

40,171,555.20 103,092,772.09

239,068,859.67 1,862,900,456.33

1,100,528,558.40 2,861,481,328.29

41,736,201.11 66,935,974.68

183,119,252.69 1,525,886,879.18

ลูกหนี�เงินกู้พิเศษ

ลูกหนี�เงินกู้สวัสดิการ

รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ

เงินให้กู้ยืม 

6. ลูกหนี� - สุทธิ ประกอบด้วย

ลูกหนี�ตามคําพิพากษา

รวม

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ลูกหนี� - สุทธิ

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เครื�องเขียนแบบพิมพ์

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

ดอกเบี�ยเงินลงทุนค้างรับ

ค่าเบี�ยประกันจ่ายล่วงหน้า

ค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า

รวม

8. ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธิ     ประกอบด้วย

ที�ดิน

อาคาร

เครื�องใช้สํานักงาน

ยานพาหนะ

อาคารห้องพักสหกรณ์

รวม 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย

ค่าปรับปรุงสํานักงานรอตัดบัญชี

เงินประกันไฟฟ้า/ประปา

รวม

24,385,272.94           

ปี 2555

บาท

1,207,364.93

37,275.00

1,244,639.93

บาท

5,913,875.00

3,362,913.88

2,268,868.63

288,959.29

12,550,656.14

ปี 2555

94,390.43

35,291,836.07

39,747,274.98 851,864,278.13

887,419.56 9,616,918.66

ปี 2556 ปี 2555

1,488,410,667.81 6,244,338,457.06

1,488,410,667.81

0.00

5,913,875.00

6,244,338,457.06

ปี 2555

บาท

305,075.30

บาท บาท

ระยะสั�น ระยะยาว

2,599,857.91

1,593,537.38

33,232,993.09

65,839.87

199,443.16

1,358,892,349.00 5,215,092,179.94

1,358,892,349.00 5,215,092,179.94

32,606,875.56 751,834,260.32

901,461.24 8,953,737.47

2,144,952.71 0.00

2,144,952.71 0.00

บาท บาท

ระยะสั�น ระยะยาว

2,599,857.91 0.00

1,991,717.05 0.001,340,814.99 0.00

65,041.04

608,140.86 0.00

ปี 2556

บาท

804,137.72 0.00

2,930,222.81

1,928,462.11

1.00

11,296,990.53

258,720.90

1,645,223.51

27,389,516.50

29,557,945.11

ปี 2556

บาท

22,069,551.45         

ปี 2556

บาท

1,331,287.02

37,275.00

1,368,562.02



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 71

ลูกหนี�เงินกู้พิเศษ

ลูกหนี�เงินกู้สวัสดิการ

รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ

เงินให้กู้ยืม 

6. ลูกหนี� - สุทธิ ประกอบด้วย

ลูกหนี�ตามคําพิพากษา

รวม

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ลูกหนี� - สุทธิ

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เครื�องเขียนแบบพิมพ์

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

ดอกเบี�ยเงินลงทุนค้างรับ

ค่าเบี�ยประกันจ่ายล่วงหน้า

ค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า

รวม

8. ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธิ     ประกอบด้วย

ที�ดิน

อาคาร

เครื�องใช้สํานักงาน

ยานพาหนะ

อาคารห้องพักสหกรณ์

รวม 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย

ค่าปรับปรุงสํานักงานรอตัดบัญชี

เงินประกันไฟฟ้า/ประปา

รวม

24,385,272.94           

ปี 2555

บาท

1,207,364.93

37,275.00

1,244,639.93

บาท

5,913,875.00

3,362,913.88

2,268,868.63

288,959.29

12,550,656.14

ปี 2555

94,390.43

35,291,836.07

39,747,274.98 851,864,278.13

887,419.56 9,616,918.66

ปี 2556 ปี 2555

1,488,410,667.81 6,244,338,457.06

1,488,410,667.81

0.00

5,913,875.00

6,244,338,457.06

ปี 2555

บาท

305,075.30

บาท บาท

ระยะสั�น ระยะยาว

2,599,857.91

1,593,537.38

33,232,993.09

65,839.87

199,443.16

1,358,892,349.00 5,215,092,179.94

1,358,892,349.00 5,215,092,179.94

32,606,875.56 751,834,260.32

901,461.24 8,953,737.47

2,144,952.71 0.00

2,144,952.71 0.00

บาท บาท

ระยะสั�น ระยะยาว

2,599,857.91 0.00

1,991,717.05 0.001,340,814.99 0.00

65,041.04

608,140.86 0.00

ปี 2556

บาท

804,137.72 0.00

2,930,222.81

1,928,462.11

1.00

11,296,990.53

258,720.90

1,645,223.51

27,389,516.50

29,557,945.11

ปี 2556

บาท

22,069,551.45         

ปี 2556

บาท

1,331,287.02

37,275.00

1,368,562.02

้
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10. เงินเบิกเกินธนาคาร ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั�น

รวม

ในปี 2556  สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  20,000,000  บาท  อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีเงินฝากประจําเป็นหลักประกัน

ธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  10,000,000  บาท  อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยมีเงินฝากประจําเป็นหลักประกัน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  10,000,000  บาท  อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยมีเงินฝากประจําเป็นหลักประกัน

ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  10,000,000  บาท  อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยมีเงินฝากประจําเป็นหลักประกัน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  10,000,000  บาท  อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.90 ต่อปี โดยมีเงินฝากประจําเป็นหลักประกัน

ได้มีสัญญาเงินกู้ระยะสั�น  ดังนี�

1.  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน  500,000,000.00  บาท  โดยมีพันธบัตรและหุ้นกู้เป็นหลักประกัน

2.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน  700,000,000.00  บาท โดยมีพันธบัตรและหุ้นกู้เป็นหลักประกัน 

3.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน  80,000,000.00  บาท โดยมีพันธบัตรและหุ้นกู้เป็นหลักประกัน 

4.  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน  95,000,000.00  บาท โดยมีพันธบัตรและหุ้นกู้เป็นหลักประกัน 

5.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จํานวน  500,000,000.00  บาท โดยมีพันธบัตรและหุ้นกู้เป็นหลักประกัน 

11. เงินรับฝาก     ประกอบด้วย

เงินฝากประจํา  ออมทรัพย์พิเศษ 2 - 3  และ สินทรัพย์ทวี

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

รวม

12. หนี�สินหมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เงินค้างจ่าย

บาท

1,874,869.32

ปี 2555

บาท

1,750,864.35

5,874,001,693.04    

4,415,827,555.14

632,492,328.74

313,930,998.00

5,362,250,881.88      

ปี 2556

บาท

ปี 2555

บาท

5,021,200,459.46

726,048,966.01

126,752,267.57

ปี 2555

บาท

0.00

1,130,000,000.00

1,130,000,000.00      

ปี 2556

ปี 2556

บาท

0.00

950,000,000.00

950,000,000.00       

เงินรอตรวจสอบ

เงินรับล่วงหน้า

ภาษีดอกเบี�ยเงินฝากหัก ณ ที�จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย

เงินประกันสังคมรอนําส่ง

เงินรอจ่าย

เงินปันผล

เงินเฉลี�ยคืน

รวม

13. หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เงินประกันบ้านเช่า

เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที�

เงินประกันการทํางาน

เงินประกันเงินกู้ สวส

รวม

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื�น ๆ   ประกอบด้วย

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

ทุนสาธารณประโยชน์

ทุนสะสมจัดให้มีสํานักงาน

ทุนสาธารณประโยชน์ - เงินบําเหน็จหุ้น

รวม

585,520.73 863,563.73

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

69,104.00

ปี 2556

บาท

19,083.00

71,307.35

3,170,252.50

107,016.25

2,986,147.00

126,836.25

21,130.00

299,640.31

69,766.11

206,780.17

54,168.39

254,133.15 233,550.00

6,451,432.37 6,312,300.24

ปี 2556 ปี 2555

24,541,000.00

13,970,897.26

27,018,300.81

6,659,517.25

18,000.00

12,170,924.50

บาท

83,000.00

บาท

92,550.00

72,085,097.82         74,094,560.32           

24,591,000.00

13,816,279.76

ปี 2555

บาท

26,918,300.81

8,664,362.25

43,965,734.50         38,078,224.50           

31,241,050.00

12,641,684.50

0.00

25,796,750.00
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เงินรอตรวจสอบ

เงินรับล่วงหน้า

ภาษีดอกเบี�ยเงินฝากหัก ณ ที�จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย

เงินประกันสังคมรอนําส่ง

เงินรอจ่าย

เงินปันผล

เงินเฉลี�ยคืน

รวม

13. หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เงินประกันบ้านเช่า

เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที�

เงินประกันการทํางาน

เงินประกันเงินกู้ สวส

รวม

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื�น ๆ   ประกอบด้วย

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

ทุนสาธารณประโยชน์

ทุนสะสมจัดให้มีสํานักงาน

ทุนสาธารณประโยชน์ - เงินบําเหน็จหุ้น

รวม

585,520.73 863,563.73

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

69,104.00

ปี 2556

บาท

19,083.00

71,307.35

3,170,252.50

107,016.25

2,986,147.00

126,836.25

21,130.00

299,640.31

69,766.11

206,780.17

54,168.39

254,133.15 233,550.00

6,451,432.37 6,312,300.24

ปี 2556 ปี 2555

24,541,000.00

13,970,897.26

27,018,300.81

6,659,517.25

18,000.00

12,170,924.50

บาท

83,000.00

บาท

92,550.00

72,085,097.82         74,094,560.32           

24,591,000.00

13,816,279.76

ปี 2555

บาท

26,918,300.81

8,664,362.25

43,965,734.50         38,078,224.50           

31,241,050.00

12,641,684.50

0.00

25,796,750.00
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วาระที่ 8 

 

ผลการดําเนินการในรอบปี สหกรณ์มีกําไรสุทธิ 335,840,753.50     บาท

จึงขอเสนอการจัดสรรกําไรประจําปี 2556 ดังนี�  

จํานวนเงิน (บาท) ร้อยละ

1 ทุนสํารอง 39,412,600.00       11.74    

2 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00             0.01     

3 เงินปันผล (6.00 %) 247,017,348.00      73.55    

4 เงินเฉลี�ยคืน (20.00 %) 35,122,505.50       10.46    

5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที� 9,728,300.00         2.89     

6 ทุนสาธารณประโยชน์ 3,000,000.00         0.89     

7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,000,000.00         0.29     

8 ทุนสะสมเพื�อให้มีสํานักงานสาขา 500,000.00           0.15     

9 ทุนสะสมเพื�อเป็นทุนบําเหน็จหุ้น 50,000.00             0.02     

100.00

การจัดสรรกําไรสุทธิ แยกตามส่วนผู้รับประโยชน์ดังนี�  

  ร้อยละ

1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉลี�ยคืน) 282,139,853.50  84.01

2 ให้สมาชิกทางอ้อม (ทุนสาธารณฯ+เงินรักษาระดับ+บําเหน็จหุ้น) 4,050,000.00  1.20

3 ทุนสํารองตามกฎหมายสหกรณ์ 39,412,600.00  11.74

4 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที� 9,728,300.00  2.89

5 ทุนจัดให้มีสํานักงานสาขา 500,000.00  0.15

6 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00  0.01

รวม 335,840,753.50  100.00

วาระที�  8

จัดสรรกําไร ประจําปี 2556
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วาระที่ 9

วาระที่ 9 1 

          

วาระที่ 9 

 

ตั้งผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 

  

  

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จาํกดั ขอเสนอท่ี

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 พิจารณาใหน้ายวทิศั วฒันศกัด ์อาย ุ65 ปี   เป็นผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณ์ ประจาํปี 2557 เป็นเวลา 1 ปี และอนุมติัค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นจาํนวนเงิน 192,000 

บาท (หน่ึงแสนเกา้หม่ืนสองพนับาทถว้น) 

 

มติทีป่ระชุม 
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วาระที่ 10

วาระที่  10 1 

 

วาระที่ 10 

 

ตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

  

 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั ขอเสนอ 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 พิจารณาใหส้าํนกัสอบบญัชีลกัขณา เขคม และคณะ โดย 

นายตฤณ กลิ่นขจร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต หมายเลข 6237 เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และอนุมติั

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทั้งปี เป็นจาํนวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) 

 

มติทีป่ระชุม 
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วาระที่ 11

วาระที่ 11 1 

 

วาระที่ 11 

 

กาํหนดวงเงินกู้ยมืของสหกรณ์ 

 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั ไดพ้ิจารณา

ความจาํเป็นในการสํารองเงินให้เกิดสภาพคล่อง เพื่อรองรับการใชบ้ริการของสมาชิก เน่ืองจากปัจจุบนั

สหกรณ์มีทุนดําเนินการมากกว่าหน่ึงหมื่นล้านบาท 
 

 จึงกาํหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจาํปี 2557 (เท่ากับวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมได ้

ประจาํปี 2556) เป็นจาํนวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาทถว้น)  

 

มติทีป่ระชุม 
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พิจารณาประมาณการรายจ่าย ปี 2557

วาระที่ 12
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วาระที�  12

  

1 บาท ร้อยละ

1.1 เงินเดือน 18,660,000.00      7.52                      

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 30,620,000.00      12.34                    

1.3 กิจกรรมเพื�อการเรียนรู้เพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 500,000.00           0.20                      

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,350,000.00        0.54                      

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา 1,500,000.00        0.60                      

รวม 52,630,000.00      21.20                    

2

 ดอกเบี�ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญช-ีเงินกู้ยืม 40,200,000.00      16.19                    

รวม 40,200,000.00      16.19                    

3  

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 5,058,000.00        2.04                      

3.2 หมวดประชาสัมพันธ์ 80,000.00             0.03                      

3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ� 5,425,000.00        2.19                      

3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร 850,000.00           0.34                      

3.5 หมวดที�ดิน 144,000,000.00    58.01                    

รวม 155,413,000.00    62.61                    

รวมทั�งหมด 248,243,000.00    100.00                  

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2556 ปี  2556 ปี  2557

1

1.1

เงินเดือนผู้จัดการและเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 16,720,000.00      15,057,865.00      18,660,000.00      

 รวม 16,720,000.00      15,057,865.00      18,660,000.00      

1.2

1.2.1 หมวดค่าตอบแทน

ค่าล่วงเวลา 150,000.00           132,240.00           150,000.00           

ค่าสอบบัญชี 240,000.00           240,000.00 240,000.00           

ค่าตรวจสอบกิจการ 192,000.00           192,000.00           192,000.00           

ค่าตอบแทนหน่วยงานผู้ทํารายการหักเงินส่งสหกรณ์ 360,000.00           271,420.50           480,000.00           

ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ 48,000.00             36,000.00             72,000.00             

เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการ รอง ผจก. และผู้ช่วย ผจก. 756,000.00           706,000.00           756,000.00           

ค่าตอบแทนกรรมการประจําสํานักงาน 405,000.00           362,400.00           405,000.00           

ประมาณการรายจ่าย  ประจําปี  2557

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

เงินเดือน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํากัด

รายละเอียดตามรายการ

รายการสรุป

ดอกเบี�ยจ่าย

งบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
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ค่าตอบแทนที�ปรึกษาทางกฎหมาย และระบบคอมพิวเตอร์ 96,000.00             35,000.00 96,000.00             

ค่าเบี�ยประชุม 429,000.00           325,600.00           429,000.00           

รวม 2,676,000.00        2,300,660.50        2,820,000.00        

1.2.2 หมวดวัสดุ

เครื�องเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00           238,270.90           400,000.00           

วัสดุสํานักงาน 300,000.00           246,039.94           300,000.00           

รวม 700,000.00           484,310.84           700,000.00           

1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 3,385,000.00        3,275,896.00        4,598,000.00        

สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 900,000.00           588,900.00           900,000.00           

ค่าเช่าสํานักงานสหกรณ์ 450,000.00           431,500.00           400,000.00           

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 200,000.00           115,031.62           200,000.00           

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์ 80,000.00             31,616.51             80,000.00             

ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริการ 25,000.00             0.00 25,000.00             

ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ 40,000.00             21,400.00 40,000.00             

ค่าบริการรายปี 641,000.00           479,700.00           646,000.00           

ค่าเบี�ยประกันภัย 1,093,000.00        225,408.34           1,093,000.00        

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 650,000.00           433,235.00           700,000.00           

ค่ากองทุนทดแทนและประกันสังคม 390,000.00           250,221.80           400,000.00           

ค่ารับรอง 350,000.00           147,740.50           350,000.00           

ค่าพาหนะ,เบี�ยเลี�ยง,เช่าที�พัก 1,120,000.00        1,110,854.59        1,200,000.00        

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม 100,000.00           43,200.00             100,000.00           

ค่าจัดพิมพ์ข่าวสหกรณ์และระเบียบข้อบังคับ 200,000.00           168,953.00           200,000.00           

ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์ 60,000.00             51,120.00             60,000.00             

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 24,000.00             13,500.00             24,000.00             

ค่าเช่าสายอินเทอร์เน็ตเพื�อเชื�อมงานสาขา 180,000.00           55,688.87 180,000.00           

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง 390,000.00           303,392.00           390,000.00           

ค่าเช่าที�พักรายเดือน 50,000.00             45,000.00             40,000.00             

ค่านํ�ามันรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผ่านทาง 200,000.00           130,327.80           200,000.00           

ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน 150,000.00           100,100.00           150,000.00           

ค่าซ่อมแซมสํานักงานสหกรณ์และอุปกรณ์ 250,000.00           49,500.00             250,000.00           

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องพักสหกรณ์ กทม. 80,000.00             13,994.00             80,000.00             

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพักสหกรณ์ ระยอง 50,000.00             17,159.00             50,000.00             

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพัก มศว องครักษ์ 95,000.00             75,004.00             95,000.00             

ค่าภาษีที�ดิน 1,000.00               32.52                    1,000.00               

ค่าภาษีรถยนต์สหกรณ์ 2,000.00               1,900.00 3,000.00               

ค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิก 6,200,000.00        5,763,317.00        6,500,000.00        

ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที� 1,400,000.00        1,198,771.75        2,200,000.00        

ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยเจ้าหน้าที�สหกรณ์ตามกฏหมายแรงงาน -                        -                        4,170,000.00        

ค่าชุดกรรมการ (ใหม่) 20,000.00             12,500.00 25,000.00             
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 200,000.00           6,065.00 200,000.00           

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (อัดล้างภาพ, อื�นๆ) 30,000.00             2,403.00               50,000.00             

รวม 19,006,000.00      15,163,432.30      25,600,000.00      

1.2.4 หมวดงบกลาง

สํารองจ่ายอื�นๆ 920,000.00           335,215.50           1,500,000.00        

รวม 920,000.00           335,215.50           1,500,000.00        

1.3

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 650,000.00           0.00 500,000.00           

รวม 650,000.00           0.00 500,000.00           

1.4

ค่าไฟฟ้า-นํ�าประปา-โทรศัพท์ 1,250,000.00        963,175.74           1,350,000.00        

รวม 1,250,000.00        963,175.74           1,350,000.00        

1.5

โครงการให้การศึกษา ประชุมสัมมนา และดูงาน 1,450,000.00        1,025,889.00        1,500,000.00        

รวม 1,450,000.00        1,025,889.00        1,500,000.00        

2

ดอกเบี�ยเบิกเกินบัญชีที�จําเป็นต้องใช้ในช่วงสั�นๆ 200,000.00           0.00 200,000.00           

ดอกเบี�ยจากเงินกู้ยืม(ระยะสั�น) 35,000,000.00      32,290,283.77      40,000,000.00      

รวม 35,200,000.00      32,290,283.77      40,200,000.00      

3

3.1 1,725,000.00        356,171.01           5,058,000.00        

รวม 1,725,000.00        356,171.01           5,058,000.00        

3.2 80,000.00             11,025.00             80,000.00             

 รวม 80,000.00             11,025.00             80,000.00             

3.3 3,609,500.00        0.00 5,425,000.00        

 รวม 3,609,500.00        0.00 5,425,000.00        

3.4 950,000.00           507,277.91           850,000.00           

 รวม 950,000.00           507,277.91           850,000.00           

3.5

ซื�อที�ดินเพื�อการลงทุนที�จังหวัดพิษณุโลก 50,000,000.00      0.00 0.00

ซื�อที�ดินหรือที�ดินพร้อมอาคารเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ 140,000,000.00    0.00 140,000,000.00    

 ซื�อที�ดินสมาชิก(ที�ขายทอดตลาดและมีหนี�ต่อสหกรณ)์ 3,000,000.00        0.00 4,000,000.00        

รวม 193,000,000.00    0.00 144,000,000.00    

รวมทั�งหมด 277,936,500.00    68,495,306.57      248,243,000.00    

 

 

  

การศึกษาและประชุมสัมมนา

หมายเหต ุ ประมาณการรายจ่ายที�ตั�งไว้นี�  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

หมวดที�ดิน

โครงการเพื�อการศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�

หมวดประชาสัมพันธ์

หมวดปรับปรุงอาคาร

หมวดครุภัณฑ์

งบลงทุน

ดอกเบี�ยจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค
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งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบัน)

หน่วย : บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

 1.1 18,660,000         

16,900,000        

780,000            

500,000             

480,000             

 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 30,620,000         

1.2.1 หมวดค่าตอบแทน 2,820,000          

(1) ค่าล่วงเวลา 150,000        

การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการและวันหยุดราชการ

งานบริการห้องพัก และงานเร่งด่วนต่าง ๆ  

(2) ค่าสอบบัญชี 240,000        

โดยผู้สอบบัญชีเอกชน  ที�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับรอง  

(3) ค่าตรวจสอบกิจการ 192,000        

โดยผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทุกสํานักงานทําการ  

(4) ค่าตอบแทนหน่วยงานและหรือผู้ทําการหักเงิน ณ ที�จ่าย 480,000        

ของสมาชิกสหกรณ์ เพื�อส่งสหกรณ์ตามข้อบังคับและหนัง

สือยินยอมของสมาชิก ในอัตราไม่เกิน 4 บาท/คน/เดือน

(5) ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน คนละ 2,000 บาทต่อเดือน 3 2,000   12 72,000         

(สาธิต มศว ปทุมวัน, ม.พะเยา, ม.ทักษิณ พัทลุง  

และ รพ.ชลประทาน)

(6) เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการ รอง ผจก. และผู้ช่วย ผจก. 756,000        

(7) ค่าตอบแทนกรรมการประจําสํานักงาน 405,000        

ที�มีอํานาจลงนามในเช็คและเอกสาร  อยู่ประจําสํานักงาน

และสาขา รวม 5 แห่ง  วันละ 300 บาทต่อสํานักงาน

(8) ค่าตอบแทนที�ปรึกษาทางกฎหมายและทางคอมพิวเตอร์ 96,000        

(9) ค่าเบี�ยประชุม 429,000        

กรรมการดําเนินการและผู้ร่วมประชุม 216,000       

กรรมการอํานวยการ 7 คน 63,000         

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 5 คน 30,000         

กรรมการเงินกู้พิเศษ 5 คน 36,000         

กรรมการเฉพาะกิจตามความจําเป็นไม่เกิน 2 ชุด 84,000        

1.2.2 หมวดวัสดุ 700,000             

(1) เครื�องเขียนแบบพิมพ์ 400,000        

แบบฟอร์มนิติกรรม ใบคําร้อง คําขอกู้เงิน สัญญาเงินกู้ยืมต่างๆ

รวมทั�งสมุดคู่บัญชีเงินฝาก  สลิพเงินฝาก และอื�นๆ

(2) วัสดุสํานักงาน 300,000        

วัสดุอุปกรณ์  และของใช้สํานักงาน  

ผู้จัดการ เจ้าหน้าที�และลูกจ้างสหกรณ์ รวม 39 อัตรา

ปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้าง

ค่าครองชีพ

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจําปี  2557

เจ้าหน้าที�สหกรณ์ 3 อัตราใหม่ ที�กรุงเทพและต่างจังหวัด

เงินเดือน
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1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย 25,600,000        

(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 4,598,000     

 - ค่ารับรองสมาชิก ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ 500,000        

 - พิมพ์หนังสือรายงานประจําปี 98,000          

 - สนับสนุนค่าเช่ารถ/ค่านํ�ามันนําสมาชิกเข้าร่วมประชุม 80,000        

 - เพิ�มหุ้นให้สมาชิกประมาณ 9,800 คนๆ ละ 40 หุ้น 3,920,000     

(2) สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 900,000        

สหกรณ์จัดให้ตามจํานวนสมาชิก คนละ 100 บาท

(3) ค่าเช่าสํานักงานสหกรณ์ ที� มศว 400,000       

(4) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 200,000        

(5) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์  80,000         

(6) 25,000        

(7) ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ 50 License 50 800             40,000        

(8) ค่าบริการรายปี  646,000        

 - เครื�องปรับอากาศ ทุกสํานักงาน 86,000          

 - เครื�องคอมพิวเตอร์ 200,000        

 - โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 200,000        

 - เครื�องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 20,000        

 - เครื�องพิมพ์รายงาน 22,000        

 - เครื�องนับธนบัตร  12  เครื�อง 48,000          

 - ลิฟท์ ที�สํานักงาน มศว 30,000          

 - ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ที� สหกรณ์ มศว องครักษ์ 20,000          

 - กําจัดปลวก ที� สหกรณ์ มศว องครักษ์ 20,000        

(9) ค่าเบี�ยประกันภัย 1,093,000     

 - ประกันเงินสดในสํานักงานและสาขา 150,000        

 - ประกันอัคคีภัยสํานักงานและอาคาร 48,000          

 - ประกันโจรกรรมทรัพย์สินในสํานักงานและสาขา 25,000          

 - ประกันภัยรถยนต์ 25,000          

 - ประกันอุบัติเหต(ุหมู)่ สมาชิก ทุนประกัน 100,000 บาท/คน 760,000      

 - ประกันชีวิต(หมู)่กรรมการและเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 85,000        

(10) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 700,000      

(11) เงินกองทุนทดแทนและประกันสังคม 400,000        

(12) ค่ารับรอง การประชุมสหกรณ์และผู้มาเยี�ยมชมกิจการ 350,000        

(13) ค่าพาหนะ เบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พัก 1,200,000     

สําหรับคณะกรรมการดําเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุม

หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที� และค่าพาหนะเหมาจ่าย

ให้ผู้จัดการและผู้จัดการสาขา

(14) ค่าลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม 100,000        

สําหรับกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที�สหกรณ์ หรือคนอื�น

ที�สหกรณ์ส่งไปร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรม

(15) ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับ ระเบียบ และข่าวสหกรณ์ 200,000        

ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริการ
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เพื�อจัดส่งให้สมาชิก หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ประมาณ

4,000 ฉบับ/เดือน รวมถึงการส่งข่าวทาง SMS

(16) ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์ 60,000          

(17) ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด สํานักงานสาขา 24,000          

(18) ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตใช้เชื�อมงานทุกสาขาและ ATM สมาชิก 180,000      

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง 390,000        

(20) ค่าเช่าที�พักรายเดือน 40,000          

สําหรับเจ้าหน้าที�สหกรณ์  ที�ไปประจําสํานักงานสาขา

(21) ค่านํ�ามันรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผ่านทาง 200,000        

(22) ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน 150,000        

(23) ค่าซ่อมแซมสํานักงานสหกรณ์และสาขา 250,000        

(24) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของห้องพักสหกรณ์ กทม. 80,000          

(25) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบ้านพักสหกรณ์  จังหวัดระยอง 50,000          

(26) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของห้องพัก มศว องครักษ์ 95,000        

(27) ค่าภาษีที�ดิน ที�ดินของสหกรณ์ 1,000          

(28) ค่าภาษีรถยนต์ของสหกรณ์ 3,000           

(29) ค่าใช้จ่ายสมาชิก ตามที�กําหนดไว้ในระเบียบ คือ 6,500,000     

 - ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนสําเร็จปริญญาตรี

 - เงินบําเหน็จสมาชิก และเงินบําเหน็จอาวุโส

 - ช่วยเหลือสมาชิกที�ประสบภัยธรรมชาติ

 - ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล

 - กิจกรรมและของที�ระลึกให้สมาชิกที�เกษียณอายุราชการ  

 - เงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

(30) ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที�สหกรณ์ ตามที�กําหนดไว้ในระเบียบ 2,200,000     

 - เงินทดแทน เงินช่วยเหลือค่าชุดทํางาน

 - ค่ารักษาพยาบาล, เบี�ยขยัน  และกรณีถึงแก่กรรม

 - เงินช่วยเหลือค่าเลี�ยงดูบุตรและค่าเล่าเรียนบุตร

 - เงินโบนัสกลางปี

(31) ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยเจ้าหน้าที�สหกรณ์ตามกฏหมายแรงงาน 4,170,000   

(32) ค่าชุดกรรมการใหม่ 25,000        

(33) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 200,000       

คดีที�ยังดําเนินการอยู่และหรือคดีใหม่ 

(33) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าฟิล์ม อัดล้างภาพ และอื�นๆ 50,000        

1.2.4 หมวดงบกลาง 1,500,000         

 สํารองจ่ายอื�น ๆ 1,500,000     

ที�มิได้ตั�งประมาณการรายจ่าย และมีเหตุจําเป็นในกิจการสหกรณ์

1.3 โครงการเพื�อการศึกษาเรียนรู้เพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม  500,000              

400,000             

100,000            

1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท)์  1,350,000           

สํานักงานสหกรณ์ และสํานักงานสาขา 800,000             

โครงการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ/อนุรักษ์นํ�า

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนในโครงการหลวง
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บ้านพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง 150,000            

อาคารห้องพัก จังหวัดนครนายก 400,000            

1.5 1,500,000           

1 โครงการให้การศึกษาอบรมและสัมมนาสมาชิกใหม่  150,000            

2 โครงการประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา  750,000            

3 โครงการประชุมสัมมนากรรมการดําเนินการ  150,000            

4 โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที�สหกรณ์  250,000            

5 โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ  200,000            

2. ดอกเบี�ยจ่าย 40,200,000         

ดอกเบี�ยเบิกเกินบัญชีที�จําเป็นต้องใช้ในช่วงระยะเวลาสั�นๆ 200,000             

ดอกเบี�ยจากเงินกู้ยืม(ระยะสั�น) 40,000,000       

3. งบลงทุน

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 5,058,000           

1,650,000         

  กล้องวงจรปิด 103,000            

1 DVR+กล้อง 16 ตัว ที� มศว ประสานมิตรพร้อมติดตั�ง 1 54,000        

2 DVR+กล้อง 5 ตัว ที�บ้านพักระยองพร้อมติดตั�ง 1 29,000        

3 กล้องวงจรปิด ที�สาขา ม.บูรพา พร้อมติดตั�ง 1 20,000        

ติดตั�งจานดาวเทียมที�บ้านพักสหกรณ์จังหวัดระยอง 1 29,000        29,000        

 2,390,000         

1 คอมพิวเตอร์ HP 3330 PRO 6 28,000        168,000      

2 จอแอลซีดี 19 นิ�วขึ�นไป ในกรณีที�จอเก่าชํารุด 12 6,000          72,000        

3 เครื�องพิมพ์ Passbook PSI-PR9 สําหรับสาขา ม.ทักษิณ 1 49,000        49,000        

4 เครื�องพิมพ์ Laser สําหรับบริการสมาชิก 2 5,500          11,000         

5 เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2000 VA 6 25,000        150,000      

6 คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ HP DL380G7 สําหรับงานสหกรณ์ Web App 3 128,000      384,000      

7 เครื�อง Firewall Fortigate 50B สําหรับระบบงานสหกรณ์ Web App 1 30,000        30,000        

8 เครื�องพิมพ์ Line Printer (Printronix) 1 300,000      

9 เครื�องคอมพิวเตอร์รวมศูนย์ ระบบ Hybrid Application 2 428,000      856,000      

10 อุปกรณ์เพิ�มเติม สําหรับระบบ Hybrid Application 1 20,000        

11 คอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ 350,000      

 (คอมพิวเตอร์ 7 เครื�อง + ซอร์ฟแวร์+ค่าบริการ)

เครื�องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 632,000            

1 ที�อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์ (ห้องพัก) 24 18,000        432,000      

2 ที�อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว (ห้องพัก) 4 18,000        72,000        

1 ที�สํานักงานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ 2 32,000        64,000        

2 ที�สํานักงานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา 2 32,000        64,000        

การศึกษาอบรมและประชุมสัมมนา

รถยนต ์  รถยนต์นั�ง 7 ที�นั�ง จํานวน 1 คัน

จานดาวเทียม

เครื�องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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เครื�องทํานํ�าอุ่นพร้อมติดตั�ง 114,000            

1 ในห้องพัก อาคารเก่าที�บ้านพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง 14 6,000          84,000        

2 ในห้องพัก ที�อาคารสหกรณ์ฯ มศว 5 6,000          30,000        

ครุภัณฑ์ 6 สํานักงาน 169,000            

1 เครื�องคํานวณไฟฟ้า 16 หลัก 4 6,000          24,000         

2 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 2 8,000          16,000        

3 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ�นชัก 2 8,000          16,000          

4 ชั�นเหล็กจัดเก็บเอกสาร 2 9,500          19,000          

5 เครื�องพิมพ์สมุดคุ่ฝาก เงินรับฝาก 2 35,000        70,000        

6 เครื�องตรวจสอบลายมือชื�อ สมุดเงินรับฝาก 2 2,500          5,000          

7 เครื�องขัดทําความสะอาดพื�นห้อง 1 19,000        19,000        

3.2 80,000                

ค่าเช่าพื�นที�อินเทอร์เน็ตและพัฒนาเว็บไซท์ 80,000              

3.3 5,425,000           

1 โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web Application 1 3,500,000   3,500,000         

2 โปรแกรมแอนตี�ไวรัส AVG 1 25,000        25,000              

3 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Oracle Standard Edition 1 280,000      280,000            

4 Citrix Xen Desktop Enterprise Edition (50 User licenses) 1 535,000      535,000             

สําหรับระบบ Hybrid Application

5 Microsoft Virtual Desktop Access (50 User Licenses) 1 188,000      188,000            

6 โปรแกรม Hybrid Application รวมค่าปรับปรุงและติดตั�ง 1 800,000      800,000            

7 ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 (50 license) 2 48,500        97,000              

สําหรับระบบงานสหกรณ์ Web App

3.4 850,000              

1 อาคารสหกรณ์ มศว ปรับปรุงห้องพักชั�นดาดฟ้า 400,000            

2 ต่อเติมปรับปรุงห้องสํานักงานใหม่ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ 200,000            

3 ติดตั�งอุปกรณ์ระบบช่วยเหลือผู้โดยสารลิฟต์อัตโนมัติ 250,000            

 

3.5 144,000,000       

1 ซื�อที�ดินหรือที�ดินพร้อมอาคาร เพื�อการลงทุนของสหกรณ์ 140,000,000     

เนื�อที� 400-800 ตารางวา ใกล้ มศว กรุงเทพมหานคร

2 ซื�อที�ดินสมาชิก (ที�ถูกขายทอดตลาดและมีหนี�ต่อสหกรณ)์ 4,000,000         

รวมทั�งหมด 248,243,000       

หมวดก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร

หมวดที�ดิน

หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�

หมวดประชาสัมพันธ์



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 87

พิจารณาตัดจำาหน่ายหนี้สูญ

วาระที่ 13
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พจิารณาตัดจําหน่ายหนีสู้ญ 

 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั เสนอ 

ตดัจําหนา่ยหนีส้ญู จํานวน 406,915.71 บาท เป็นหนีข้องนายอิทธิพล แซจ่ิว อดีตสมาชิก 

หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

 สหกรณ์ได้ดําเนินคดีตามกฎหมาย ฟ้องเรียกชําระหนีท่ี้ศาลจังหวดัขอนแก่น และมีคํา

พิพากษาเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2547 ตามคดีหมายเลขดําท่ี 965/2547 คดีหมายเลขแดงท่ี 

2211/2547 ให้จําเลยชําระหนีแ้ก่โจทก์ จํานวน 675,992.71 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 6.25 ต่อ

ปี ของต้นเงิน 647,594.21 บาท นบัจากวนัทําสญัญาประนีประนอมยอมความ วนัท่ี 14 ธันวาคม 

2547 ภายในกําหนด 3 ปี หากจําเลยไม่ชําระหรือชําระไม่ครบ ให้ยึดหลักทรัพย์จํานองหนังสือ

รับรองการทําผลประโยชน์ เลขท่ี 2461 เลขท่ีดิน 88 เล่ม 25 ข หน้า 11 ตําบลป่าหวานนัง่ อําเภอ

บ้านฝาง จงัหวดัขอนแก่น ออกขายทอดตลาดเอาเงินชําระหนี ้ฯ 

 สหกรณ์ได้ดําเนินการตดิตาม เร่งรัดชําระหนี ้รวมถึงการขายท่ีดินดงักล่าว เม่ือนํามาชําระ

หนีพ้ร้อมดอกเบีย้แล้ว ยงัมีหนีค้งเหลือจํานวน 406,915.71 บาท จึงขอตดัจําหน่ายหนีสู้ญ ด้วย

เหตผุลดงันี ้

(1) สหกรณ์ ได้ตดิตามทวงถามชําระหนี ้และได้ดําเนินคดีฟ้องร้องแล้วตัง้แตปี่ 2547 คดี

ถึงท่ีสุดแล้ว แต่สหกรณ์ก็ยังติดตามการชําระหนีม้าโดยตลอด อีกทัง้เคยจ้างสํานัก

นกัสืบติดตามแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินใด ๆ หากจะติดตามต่อไปอีก ก็จะเสีย

คา่ใช้จา่ยเพิ่มมากขึน้  

(2) สหกรณ์ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้ญูไว้เตม็จํานวนแล้ว ตัง้แตปี่บญัชี 2550 

(3) ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ท่ี 11/2556 วนัท่ี 21 ตลุาคม 2556 พิจารณา

แล้ว มีมติให้เสนอท่ีประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2557 เพ่ือขออนมุตัิตดัจําหน่ายหนี ้

สูญ ซึ่งการตัดจําหน่ายหนีสู้ญเป็นเพียงการปฏิบตัิทางบัญชีเท่านัน้ มิได้เป็นการ

ระงบัซึง่สิทธิเรียกร้องจากผู้ ต้องรับผิดชอบตอ่สหกรณ์แตอ่ยา่งไร 

* * * * * * * * 
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เรื่อง อื่นๆ

วาระที่ 14
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

(ศ.นพ.สมพล พงศไทย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปโต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

(รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

(รศ.ดร.วิชัย ชํานิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ศ.ดร.สุจินต จินายน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ป 2556
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ผูประสานงานสหกรณ ป 2556

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

  นายวิธาน  ปลดเปลื้อง

 

 2. มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

  นางสาวสุพิชฌาย  นอยคํา

 

 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง จังหวัดพัทลุง

  นางเจนจิรา  วิศพันธุ
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นายเฉลียว พันธุสีดา

ประธานกรรมการ

นายชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ

รองประธาน คนที่ 1

นายเกษม บุณยวัชระ

รองประธาน คนที่ 2

นางสุนีย ลี่ไพบูลย

รองประธาน คนที่ 3

นายไพโรจน เทพวัลย

รองประธาน คนที่ 4

นายพิมลศักดิ์ ถนอมสัตย

รองประธาน คนที่ 5
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คณะกรรมการดำ เนินการ ชุดที่ 49
พ.ศ. 2556

นางนงนวล พงษไพบูลย

กรรมการและเหรัญญิก

นายเสถียร อักษรชู

กรรมการและเลขานุการ

นายครื่น มณีโชติ

กรรมการ

นายณัฐพฤทธ แกวพิบูลย

กรรมการ

นางสาวธัญภา สอนสา

กรรมการ

นายพินิจ สีทอง

กรรมการ

นายไพบูลย มณไฑวงศ

กรรมการ

นายสมชาย ไกรสังข

กรรมการ

นางชาดา กลิ่นเจริญ

กรรมการ

นายครื่น มณีโชติ

นางชาดา กลิ่นเจริญนางชาดา กลิ่นเจริญนางชาดา กลิ่นเจริญ
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คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ กัด

1. สัญชัย เตชะมนูญ ผูจัดการใหญ

2. กนกวรรณ ชูนาค รองผูจัดการใหญ

   ฝายการเงิน

3. สุพร บวรวัฒนาโสภณ รองผูจัดการใหญ

   ฝายบัญชี

4. โสภา ทองชัย รองผูจัดการใหญ

   ฝายสาขา

5. จิณหณิภา ดิลกมงคลกุล ผูชวยผูจัดการใหญ

6. กรวรรณ ยังนอย บัญชี

7. ศุภิดา ลูกเสือ ทะเบียนหุนและเงินกู

8. จุฬาลักษณ แสงวันลอย ทะเบียนหุนและเงินกู

9. กนกนาถ สวัสดิมงคล การเงิน

10. ณัฐธภา เทียนทอง การเงิน

11. ปยาณี ทองบอ ธุรการ

12. พุทธิพัชร โชตินิธิธนาภรณ สารบบ

13. ฐิดาพัชร กลิ่นสุคนธ เจาหนาที่สหกรณ

   ดูแลงาน

   ณาปนกิจสงเคราะห

14. พลอยมณี พราวประพันธ ลูกจางประจํา

15. วิวัตร พวงประดับ ลูกจางประจํา

16. สุนันท กปนชรานนท ลูกจางชั่วคราว

17. ฮวด แซซิ้ม ลูกจางชั่วคราว

   (จังหวัดระยอง)

18. สดใส ชัชวิล ลูกจางประจํา

   (จังหวัดระยอง)

สำ นักงานใหญ่
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1. มณฑา   อํ่าชาง ผูจัดการสาขา

2. ประภาส ยางจิตต เจาหนาที่ประจํา

3. กมลทิพย   ใจเจริญ          เจาหนาที่ประจํา

4. ชโลพร     ฉัตรกังวาลชัย เจาหนาที่ประจํา

สำ นักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี

สำ นักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา

สำ นักงานสาขามหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก

1. ฉวีวรรณ สิ้มใตยิ้น ผูจัดการสาขา

2. พรศิริ ไชยแกว เจาหนาที่ประจํา

3. ศศิภา สกุลปกษ เจาหนาที่ประจํา

1. เบญจวรรณ คําแสนโคตร ผูจัดการสาขา

2. ธนัชพร พันธุเอี่ยม เจาหนาที่ประจํา

3. ชัญญาภัค จันทคาม เจาหนาที่ประจํา

4. ภัทรา เรืองเที่ยง เจาหนาที่ประจํา
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1. รุงทิวา พรรณะ ผูจัดการสาขา

2. อุรารัตน สีดา เจาหนาที่ประจํา

3. ปุณิกา หาญสูงเนิน เจาหนาที่ประจํา

สำ นักงานสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

สำ นักงานสาขา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

สำ นักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา

1. วรรณรดา เวชรังษี รักษาการผูจัดการสาขา

2. วิภาภรณ พาหาญกลา เจาหนาที่ประจํา

3. ธงชัย ศีตะปนย เจาหนาที่ประจํา

4. พรสวรรค ภูศรี ลูกจางประจํา

5. สมจิตร กันป ลูกจางประจํา

1. ชนัญชิดา จํารัสศรี  รักษาการผูจัดการสาขา

2. จิดาภา บุญเรือง  เจาหนาที่ประจํา
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สำ นักงานสาขา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

โครงการที่ 1  “โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร”
 1. การดำาเนินการ  สหกรณ์จัดประชุมสัมมน�สม�ชิกต่อเนื่องทุกปีต�มหน่วยมห�วิทย�ลัยที่อยู่ต่�งจังหวัด สำ�หรับ
ปี 2557 นี้ จัดประชุมสัมมน�ที่หน่วยมห�วิทย�ลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 2. หลักการและเหตุผล  ก�รให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจท�งด้�นสหกรณ์ เป็นก�รสร้�งสม�ชิกให้มีคุณภ�พ โครงสร้�ง
หลักของสหกรณ์ คือ มวลสม�ชิก เพร�ะสม�ชิกเป็นทั้งเจ้�ของ ผู้ดำ�เนินง�น และผู้ใช้บริก�รของสหกรณ์ ดังนั้นสม�ชิกทั้งมวล 
จึงควรเข้�ใจบทบ�ทและหน้�ที่ของสม�ชิก
 3. วัตถุประสงค์
  (1) เสริมคว�มรู้สม�ชิกที่มีอยู่แล้ว ให้ม�กขึ้น
  (2) สร้�งนักสหกรณ์รุ่นใหม่
  (3) ปลูกฝงคว�มเป็นสม�ชิก ในฐ�นะเจ้�ของ ผู้ดำ�เนินง�น และผู้ใช้บริก�ร
 4. ลักษณะโครงการ  ประชุมสัมมน�ร่วมกันระหว่�งสม�ชิก กรรมก�รดำ�เนินก�ร  และเจ้�หน้�ที่สหกรณ์  เพื่อรับฟง
แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นร่วมกัน
 5. กลุ่มเปาหมาย  สม�ชิกในหน่วย โดยเชิญสม�ชิกใหม่ก่อน รวมจำ�นวน 100 คน
 6. ระยะเวลา  ใช้เวล�รวมก�รเดินท�งประม�ณ 3 วัน ประชุมสัมมน� 1 วัน 
 7. งบประมาณ  สหกรณ์สนับสนุนค่�ใช้จ่�ย จำ�นวน 150,000 บ�ท 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  (1) สม�ชิกสหกรณ์ที่มีคุณภ�พ และมีคว�มเข้�ใจสหกรณ์ม�กขึ้น
  (2) สม�ชิกที่มีคุณธรรม 5 ประก�ร คือ ซื่อสัตย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และว�งใจได้
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมก�รศึกษ�และประช�สัมพันธ์

โครงการที่ 2 “โครงการประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา”
 1. การดำาเนินการ  สหกรณ์จัดประชุมสัมมน�และทัศนศึกษ�ต่อเนื่องทุกปี รวม 5 ร�ยก�ร คือ
  ร�ยก�รที่ 1 สม�ชิกจ�กหน่วยมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมห�นคร ร่วมกับมห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครน�ยก 1 ครั้ง
  ร�ยก�รที่ 2 สม�ชิกจ�กหน่วยมห�วิทย�ลัยบูรพ� จังหวัดชลบุรี 1 ครั้ง  
  ร�ยก�รที่ 3 สม�ชิกจ�กหน่วยมห�วิทย�ลัยทักษิณ จังหวัดสงขล� ร่วมกับสม�ชิกหน่วยมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ครั้ง
  ร�ยก�รที่ 4 สม�ชกิจ�กหนว่ยมห�วทิย�ลยันเรศวร จงัหวดัพษิณโุลก รว่มกบัสม�ชกิหนว่ยมห�วทิย�ลยัพะเย� 

จังหวัดพะเย� 1 ครั้ง
  ร�ยก�รที่ 5 สม�ชิกจ�กหน่วยมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม จังหวัดมห�ส�รค�ม 1 ครั้ง
 ก�รจัดประชุมสัมมน�อ�จจัดแต่ละหน่วยหรืออ�จจัดสัมมน�พร้อมกันต้ังแต่สองหน่วยหรือทุกหน่วย ในครั้งเดียวหรือ 
2 – 3 ครั้งก็ได้ต�มคว�มเหม�ะสมของเวล�และสถ�นที่ 

โครงการเพื่อการศึกษาอบรม 
ประจำ ปี 2557
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 2. หลักการและเหตุผล  สหกรณ์จะก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จต�มอุดมก�รณ์ได้นั้น สม�ชิกต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
ในหลักก�รสหกรณ์ และก�รดำ�เนินง�นต�มขบวนก�รสหกรณ์
 3. วัตถุประสงค์ 
  (1) เพื่อให้สม�ชิกมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในหลักก�รและอุดมก�รณ์ 
  (2) เพื่อให้สม�ชิกมีคว�มพร้อมสำ�หรับก�รเปลี่ยนแปลงในกิจก�รของสหกรณ์
  (3) เพื่อระดมคว�มคิดเห็นต่�งๆ จ�กสม�ชิกในมุมมองที่กว้�งไกล
 4. ลักษณะโครงการ  สหกรณ์เชิญชวนสม�ชิกเข้�ร่วมประชุมสัมมน�  เพ่ือเสริมคว�มรู้คว�มเข้�ใจแลกเปลี่ยน
คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับกิจก�รของสหกรณ์  พร้อมทั้งจัดทัศนศึกษ�
 5. กลุ่มเปาหมาย  สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด หน่วยละไม่เกิน 40 คน
 6. ระยะเวลา  ใช้เวล�ครั้งละ 3 - 5 วัน 
 7. งบประมาณ  สหกรณ์สนับสนุนค่�ใช้จ่�ยรวมแล้วไม่เกิน 750,000 บ�ท 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  (1) สม�ชิกสนใจในกิจก�รของสหกรณ์ม�กขึ้น
  (2) สม�ชิกเข้�ใจในระบบก�รบริห�รง�นของสหกรณ์
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมก�รศึกษ�และประช�สัมพันธ์

โครงการที่ 3  “โครงการประชุมสัมมนากรรมการดำ เนินการ”
 1. การดำาเนนิการ  ประชมุสมัมน�แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ระหว�่งคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�ร เนือ่งจ�กในแตล่ะปจีะ
มีกรรมก�รทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เข�้ม�ใหม่ รว่มกบัเจ้�หน�้ทีส่ว่นร�ชก�รท�งสหกรณ ์เพือ่ใหอ้ยูใ่นกรอบของพระร�ชบัญญตัสิหกรณ ์ 
 2. หลกัการและเหตผุล  พิจ�รณ�ทบทวนผลก�รดำ�เนนิกจิก�รของสหกรณใ์นรอบปทีีผ่่�นม� แกไ้ขในส่วนทีบ่กพรอ่ง 
และพัฒน�สู่สหกรณ์ชั้นนำ�
 3. วัตถุประสงค์
  (1) เสริมคว�มรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้ม�กขึ้น
  (2) ทบทวนบทบ�ทสิทธิและหน้�ที่ของกรรมก�รดำ�เนินก�ร
  (3) กำ�หนดโครงก�รต่�งๆ ของสหกรณ์ และทบทวนผลก�รดำ�เนินกิจก�รที่ผ่�นม�
 4. ลักษณะของโครงการ  คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รทุกคนเข้�ร่วมประชุมสัมมน�และศึกษ�ดูง�น
 5. กลุ่มเปาหมาย  คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ผู้จัดก�ร และผู้รับเชิญที่เกี่ยวข้อง
 6. ระยะเวลา  ใช้เวล�ครั้งละ 3 - 5 วัน 
 7. งบประมาณ  สหกรณ์สนับสนุนค่�ใช้จ่�ย เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน  150,000 บ�ท 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  (1) คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รจะได้แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น รับทร�บปญห�ของแต่ละหน่วยง�นแก้ไขปญห� 
และพัฒน�สหกรณ์ให้ก้�วไกลด้วยคว�มมั่นคง
  (2) รับทร�บแนวท�งใหม่ๆ จ�กส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับง�นสหกรณ์
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด

โครงการที่ 4 “โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์”
 1. การดำาเนินการ  กำ�หนดประชุมสัมมน�ให้ก�รศึกษ�อบรมเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ทุกปี
 2. หลักการและเหตุผล  พิจ�รณ�ทบทวนง�นที่ปฏิบัติทั้งง�นประจำ�และง�นบริก�รในรอบปีที่ผ่�นม� แก้ไขในส่วน
ที่บกพร่องพร้อมทั้งพัฒน�ง�นใหม่ๆ ให้ดีขึ้น
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 3. วัตถุประสงค์
  (1) เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้ท�งวิช�ก�รให้แก่เจ้�หน้�ที่และลูกจ้�งของสหกรณ์
  (2) เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รบริก�ร
 4. ลักษณะโครงการ  สัมมน�ทบทวนง�นประจำ�, ง�นบริก�ร และศึกษ�ดูง�น
 5. กลุ่มเปาหมาย  เจ้�หน้�ที่สหกรณ์ทุกคน
 6. ระยะเวลา  ใช้เวล�ครั้งละ 3 - 5 วัน 
 7. ประมาณการรายจ่าย  สหกรณ์สนับสนุนค่�ใช้จ่�ย เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 250,000 บ�ท
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  พัฒน�ง�นประจำ�ควบคู่ง�นบริก�ร และพัฒน�องค์กร
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้จัดก�รสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด

โครงการที่ 5 “โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ”
 1. การดำาเนินการ  สหกรณ์กำ�หนดโครงก�รทัศนศึกษ�ศึกษ�ต่�งประเทศ 
 2. หลักการและเหตุผล  สหกรณ์จะก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จต�มอุดมก�รณ์ได้  สม�ชิกต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
ในหลกัก�รสหกรณ ์และวสิยัทศันด้์�นอืน่ๆ ประกอบดว้ย จงึควรมโีอก�สไดศ้กึษ�ดงู�นและทศันศกึษ�ในต�่งประเทศ เพือ่ศกึษ�
และนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติให้เกิดคว�มสำ�เร็จ 
 3. วัตถุประสงค์  เพิ่มพูนคว�มรู้ ประสบก�รณ์ และปญห�ต่�งๆ 
 4. ลักษณะโครงการ  เพื่อศึกษ�วิถีชีวิต สภ�พภูมิประเทศ และดูง�นสหกรณ์เมื่อมีโอก�ส
 5. กลุ่มเปาหมาย  สม�ชิกไม่เกิน 40 คน กรรมก�รและเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ ไม่เกิน 10 คน
 6. ระยะเวลา  ใช้เวล�ครั้งละ 4 - 6 วัน 
 7. งบประมาณ  สหกรณ์สนับสนุนค่�ใช้จ่�ย เป็นจำ�นวนเงิน 200,000 บ�ท 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เมื่อสม�ชิกได้โอก�ส ได้ทัศนศึกษ� ได้แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น ได้เห็นก�รปฏิบัติง�นจริง 
ได้ศึกษ�สภ�พคว�มเป็นอยู่ของประเทศนั้นๆ จะได้นำ�ไปประเมินผล เปรียบเทียบ และพัฒน�ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่� 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รร่วมกับกรรมก�รศึกษ�และประช�สัมพันธ์
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กองทุนบําเหน็จหุนสิ้นป 2556 ยกมา 13,816,279.76 บาท

เพิ่ม เงินสะสมทุนบําเหน็จหุน ป 2557 50,000.00 บาท

 กองทุนบําเหน็จหุนป 2557  13,866,279.76  บาท

 อัตราบําเหน็จหุน ป 2557 เทากับ  0.032  ตอหุน

สิ้นป 2556 สหกรณมีทุนเรือนหุนทั้งสิ้น  431,028,425  หุน

อัตราบำ เหน็จหุน ป 2557
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ประมวลภาพ และกิจกรรมประจำ ป 
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โครงการเก็บขยะชายหาดบางแสน 
จังหวัดชลบุรี 
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด โดย น�ยธ�ด�ศักดิ์  
วชิรปรีช�พงษ์ ประธ�นกรรมก�ร นำ�คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 
และเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ ร่วมกับสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด รวมจำ�นวน 126 คน ได้
ดำ�เนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ืออนุรักษ์ธรรมช�ติ รักษ�ส่ิงแวดล้อม 
บำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่�งที่ดี โดยก�ร 
เก็บขยะช�ยห�ดบ�งแสน ตำ�บลแสนสุข จังหวัดชลบุรี เมื่อ 
วันจันทร์ที่ 7 มกร�คม 2556 
 โครงก�รดังกล�่ว สหกรณ์ ได้รับเกียรติจ�ก คุณณรงค์ชัย 
คุณปล้ืม น�ยกเทศมนตรีเมืองแสนสุข  เป็นผู้เปิดง�นดังกล่�ว 
หลังจ�กเสร็จภ�รกิจแล้ว สหกรณ์ได้จัดอ�ห�รเล้ียงรับรองแก่
สม�ชิกสหกรณ์และประช�ชนผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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โครงการก่อสร้าง
และส่งมอบโรงอาหาร โรงเรียนบ้านนาเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557118

 ต�มทีค่ณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณอ์อมทรัพย์
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด ได้มีมติให้สนับสนุนเงิน
งบประม�ณในก�รกอ่สร�้งโรงอ�ห�ร ของโรงเรยีนบ�้นน�เมอืง 
อำ�เภอนครไท จงัหวดัพิษณโุลก เปน็จำ�นวนเงนิ  200,000 บ�ท 
(สองแสนบ�ทถ้วน) เพื่อให้แล้วเสร็จในปี 2556
 ก�รก่อสร้�งได้แล้วเสร็จต�มวัตถุประสงค์ ท�ง
โรงเรียนจึงได้กำ�หนดวันรับมอบโรงอ�ห�รดังกล่�ว ใน 
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิก�ยน 2556 และในวันส่งมอบ 
โรงอ�ห�รนัน้ สหกรณอ์อมทรพัยม์ห�วิทย�ลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
จำ�กัด  โดย น�ยเฉลียว พันธุ์สีด� ประธ�นกรรมก�ร และ
คณะได้เดินท�งไปส่งมอบโรงอ�ห�รโรงเรียนบ้�นน�เมือง  
อำ�เภอนครไท จังหวัดพิษณุโลก โดยมีน�ยสุรินทร์ แก้วมณี 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�
พิษณุโลก เขต  3  ให้เกียรติเป็นประธ�นในพิธีรับมอบ 
โรงอ�ห�รดังกล่�ว
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ทอดผ้าป่าสามัคคี
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ กัด 
ประจำ ปี 2556
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

 สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด ได้จัดง�นบุญกุศลโดยก�รทอดผ้�ป่�ส�มัคคีสหกรณ์ 
ออมทรพัยม์ห�วทิย�ลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จำ�กดั รว่มกบัสม�ชกิสหกรณ ์และสหกรณอ์ืน่ๆ เพือ่สมทบทนุสรา้งศาลาการเปรยีญ  
ณ วัดเขาราม อำาเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา เมือ่วนัอาทติยท์ี ่11 สงิหาคม ปพีทุธศกัราช 2556 (ขึน้ 5 คำา่ เดอืน 9 ปมีะเสง็)
 ก�รทอดผ้�ป่�ส�มัคคี ได้ผลสำ�เร็จเป็นที่เรียบร้อยดี ได้รับเงินบริจ�คทั้งสิ้นดังนี้
  เงินทอดผ้�ป่� ที่ได้รับทั้งหมด  เป็นจำ�นวนเงิน 451,768.00 บ�ท
  เงินทอดผ้�ป่� จ�ก สอ.มศว จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงิน 236,861.50 บ�ท
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 ในโอก�สเดียวกันนี้ สหกรณ์ได้นำ�หนังสือเสริมคว�มรู้ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนวัดทุ่งหวังใน จำ�นวน 231 
เล่ม และเงินสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน จำานวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นเงินจ�กทุน
ส�ธ�รณประโยชน์ของสหกรณ์ โดยมอบให้น�งศรีพร สุวรรณโณ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพฐ. ตำ�บลทุ่งหวัง 
อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� เพื่อไปดำ�เนินก�รต�มวัตถุประสงค์ต่อไป
 จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บำาเพ็ญแล้ว จงเป็นพลวปัจจัย 
อำานวยผลให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาน 
ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ



สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 

SWUTCC Toward Excellence Cooperative 

1. พฒันาทนุของสหกรณ ์เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่

ของสหกรณ ์

2. พัฒนาบุคลากรของสหกรณ ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้

ทางสหกรณแ์ละคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 

3. พฒันาการบรหิารจดัการของสหกรณ ์ เพือ่ความพอดี

และพอใจของมวลสมาชกิ 

พันธกิจ

วิสัยทัศน์


