พระราชดำารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9
สหกรณ์ แปลว่า การทำาด้วยกัน
หมายถึง ผนึกกำาลังผู้ทำางานเกี่ยวข้องกัน
กระทำางานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระทำางานนั้นด้วยความรู้ ความสามารถ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้
ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และอำานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว
วันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2527
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พระดำารัส
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง
ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเอง
ในฐานะที่เป็นมนุษย์
โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด
เพื่อบำารุงตัวเองให้เกิดความจำาเริญในทางทรัพย์
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด
ที่ สอ. มศว 9/2560 (ว)

4 มกราคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ได้ก�ำหนดวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เจ้าพระยาบอลรูม
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร มีวาระการประชุมดังนี้
1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2559
3. สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก ระหว่างปี 2559
4. ผลการด�ำเนินงานระหว่างปี 2559
5. เลือกตั้งประธานและกรรมการด�ำเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในปี 2559
6. รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2559
7. พิจารณา งบดุล งบก�ำไรขาดทุน ปี 2559
8. พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2559
9. พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560
10. พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2560
11. พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ปี 2560
12. พิจารณาประมาณการรายจ่าย ปี 2560
13. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด
14. เรื่องอื่นๆ
จึงเรียนเชิญมา เพื่อเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์)
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการ

วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2559 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย
ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก และทรงงานหนักที่สุดในโลก ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย ปวงชนชาวไทยมีความทุกข์
ระทมทีส่ ดุ สมควรทีจ่ ะตอบแทนพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระองค์ทา่ นด้วยการน้อมน�าค�าสอนของพระองค์ ซึง่ มีมากมาย
มาปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด ด�าเนินกิจการมาเข้าสู่ปีที่ 49 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวม 11,258 คน มีสินทรัพย์รวม 14,926,215,359.92 บาท และมีก�าไรสุทธิ
414,748,314.32 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จากคณะกรรมการ
ด�าเนินการ และฝ่ายจัดการ รวมทั้งความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิก ท�าให้สหกรณ์มีฐานะมั่นคง ได้รับความเชื่อ
และศรัทธาจากมวลสมาชิก ผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
สหกรณ์ใน ระดับ “ดีเลิศ” นับเป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน ขอให้ชาวสหกรณ์ มศว ทุกท่าน ร่วมกันภาคภูมิใจในความส�าเร็จ
ดังกล่าวด้วย
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การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 นี้ คณะกรรมการดำ�เนินการ จะได้สรุปผลการดำ�เนินงานในรอบปี
การเสนอโครงการในปีตอ่ ไป พร้อมขออนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายในปีตอ่ ไป โอกาสนี้ สมาชิกจะได้รบั รู้ รับทราบ และ
อนุมัติเรือ่ งต่าง ๆ รวมทั้งการซักถามข้อสงสัย และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญมั่น
คงยิ่งๆ ขึ้นไป
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน ท่านทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ผูจ้ ดั การใหญ่ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ที่มีส่วนสนับสนุนให้การดำ�เนินกิจการ
สหกรณ์มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าตลอดไป
ท้ายที่สุด ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่าน และครอบครัวประสบแต่
ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
ด้วยความรักและปรารถนาดี

(นายธาดาศักดิ  ์ วชิรปรีชาพงษ์)
ประธานกรรมการ
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วาระที่ 1

วาระที่

1

เรื่ อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ

วาระที่ 1

1
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วาระที่ 2

วาระที่

2

รับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญ ประจําปี 2559
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ย ม.ศรี
นทรวิ
(8)(8)นางรํ
าพัานพัน เหลืเหลื
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นทรวิ
(10)นายเล็
กก
แก้แก้
วเฟืว่ อง
วยวม.ศรี
นครินคริ
นทรวิ
โรฒโรฒ
(10)นายเล็
เฟื่ อง หน่หน่
ย ม.ศรี
นทรวิ
(11)นางรุ
จาจา
อุดอุมดม
หน่หน่
วยวม.ศรี
นครินคริ
นทรวิ
โรฒโรฒ
(11)นางรุ
ย ม.ศรี
นทรวิ
(12)น.ส.อรั
ญญา
นน
หน่หน่
วยวม.ศรี
นครินคริ
นทรวิ
โรฒโรฒ
(12)น.ส.อรั
ญญา ทองพู
ทองพู
ย ม.ศรี
นทรวิ
(13)นายแกละ
ภกั ภดีกั ดี หน่หน่
วยวม.ศรี
นครินคริ
นทรวิ
โรฒโรฒ
(13)นายแกละ วงศ์วงศ์
ย ม.ศรี
นทรวิ
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(14)นายสุข
เวชมี
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(15)นายสมพร
บัวทอง
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(16)นายหิรัญ
บรรจงปรุ
หน่วย ม.บูรพา
(17)นายบรรจง
นอบน้ อม
หน่วย ม.บูรพา
(18)น.ส.จงรักษ์ โอทกานนท์ หน่วย ม.บูรพา
(19)นายสุนทร
นงนุช
หน่วย ม.บูรพา
(20)น.ส.จารี ย์
วรรัตน์
หน่วย ม.บูรพา
(21)นายจุฬาลักษณ์ อุปรี
หน่วย ม.บูรพา
(22)นายบัญชา
นภาชัยเทพ หน่วย ม.นเรศวร
(23)น.ส.ภัทรภรณ์ รอดท่าหอย หน่วย ม.นเรศวร
(24)นายคนาวุฒิ ศรี ประเสริ ฐ หน่วย ม.นเรศวร
(25)นายรักษ์
ด่านดํารงรักษ์ หน่วย ม.นเรศวร
(26)นายสมพงษ์ มัน่ ระวัง
หน่วย ม.นเรศวร
(27)นายทองม้ วน สร้ อยศรี
หน่วย ม.มหาสารคาม
(28)นางพิศมัย
บ่องาม
หน่วย ม.มหาสารคาม
(29)นายจีระศักดิ์ เจริ ญพันธ์
หน่วย ม.มหาสารคาม
(30)นายประดับ วิสะมิตนันท์ หน่วย ม.ทักษิณ
(31)นายนราธิป สงมี
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานขอเชิญสมาชิกร่ วมยืนไว้ อาลัย 1 นาที
2. ประธานแจ้ งผู้เข้ าร่วมประชุม 1 คน คือ นายวิทศั วัฒนศักด์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
3. ประธานแจ้ ง แก้ ไขที่ผิด ดังนี ้
หน้ า 36 บรรทัดที่ 13 จากข้ างล่าง
ที่ผิด วันที่ 1 มกราคม 2559 และตังแต่
้ วนั ที่ 2 มกราคม 2559
ที่ถกู วันที่ 2 มกราคม 2559 และตังแต่
้ วนั ที่ 3 มกราคม 2559
4. กรมส่งเสริ มสหกรณ์ ได้ ดําเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี 2558 ผลการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากัด ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็ นปี ที่ 6
5. สํานักงานส่งเสริ มสหกรณ์กรุ งเทพมหานคร พื ้นที่ 2 แจ้ งผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี
2558/2559 ได้ แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด ด้ วยคะแนนรวมทุกหมวด เป็ น
ร้ อยละ 92.97 และจะได้ สง่ เข้ าประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี 2559 ต่อไป
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6. สหกรณ์เพิ่มหุ้นให้ สมาชิกทุกคน ในปี นี ้เพิ่มให้ คนละ 40 หุ้น เป็ นเงิน 400 บาท จะโอนเข้ าเงินสะสมค่าหุ้นของ
สมาชิกทุกคนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขอให้ สมาชิกทุกคนตรวจสอบเงินสะสมค่าหุ้นด้ วย
7. รางวัลที่จะจับให้ แก่สมาชิกที่อยูใ่ นที่ประชุมใหญ่ปีนี ้ มี 64 รางวัล ดังนี ้
(1) รางวัลเงินสด มี 54 รางวัล ตังแต่
้ 500 บาท ถึง 3,000 บาท
(2) รางวัลบ้ านพักสหกรณ์ที่จงั หวัดระยอง 10 รางวัล
8. ตามที่สหกรณ์จดั ตังสมาคมฌาปนกิ
้
จสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากัด ซึง่ ได้ ดําเนินการจดทะเบียน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2555 จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ให้ สมัครและบอกต่อ ๆ กัน
เนื่องจากขณะนี ้มีสมาชิกเพียง 1,391 คน หรื อร้ อยละ 13.45 ของสมาชิกสหกรณ์ ซึง่ ถือว่ายังน้ อยมาก
เป้าหมายต้ องการให้ มากกว่าร้ อยละ 50
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2558
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2558 ในหนังสือประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2558 วันเสาร์ ท่ ี 24 มกราคม 2558
วาระที่ 3 สมาชิกเข้ าใหม่ ลาออกระหว่ างปี 2558
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สิ ้นปี 2557 สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 10,239 คน
ระหว่างปี 2558 มีสมาชิกเข้ าใหม่ จํานวน 600 คน และมีสมาชิกออก จํานวน 196 คน
สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ จํานวน 130 คน
สิ ้นปี 2558
สหกรณ์มีสมาชิกทังสิ
้ ้น จํานวน 10,773 คน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 ผลการดําเนินงานระหว่ างปี 2558
1. การบริหารงาน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ จํ า กัด จดทะเบีย นครั ง้ แรก ชื่ อ “สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ข้ าราชการวิทยาลัยวิชาการศึกษา จํากัดสินใช้ ” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285 มีสมาชิกเริ่ มต้ น
65 คน มีทนุ เรื อนหุ้น 112,000.00 บาท เงินรับฝาก 35,000.00 บาท ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ู 148,780.00 บาท ต่อมาได้ ขอจด
ทะเบียนเปลี่ ยนชื่ อเป็ น “สหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518
ปัจจุบนั สหกรณ์มีสํานักงาน 7 แห่ง คือ
(1) ที่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(2) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
ที่มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด ดาเนินกิจการมาครบ 48 ปี ในวันที่ 2 มกราคม
2559 และตังแต่
้ วนั ที่ 3 มกราคม 2559 จะเป็ นก้ าวต่อไป ในปี ที่ 49 ที่จะให้ ความมัน่ คงทังสหกรณ์
้
และสมาชิก
สิ ้นปี 2558 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 10,773 คน
มีทนุ เรื อนหุ้น 4,935,095,210.00 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 233,259,280.00 บาท
มีเงินรับฝาก 7,829,049,179.80 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 924,311,458.24 บาท
มีทนุ ดาเนินงาน 13,750,766,788.49 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 1,221,261,301.13 บาท
ผลการดาเนินงาน ณ สิ ้นปี 2558 มีกาไรสุทธิ 386,311,742.95 บาท สหกรณ์ได้ จดั สรรกาไรให้ แก่สมาชิกโดยตรงเป็ น
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน เป็ นจานวนเงิน 330,458,381.50 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 85.54 ของกาไรสุทธิ
2. การใช้ จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ได้ พิจารณาจ่ายเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์ ประจาปี 2558 รวมทังสิ
้ ้น 3,243,000.00 บาท มีรายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559
2.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 36 ราย
2.2 คูส่ มรสหรื อบุตรหรื อบิดาหรื อมารดาของสมาชิก ถึงแก่กรรม 161 ราย
2.3 สนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกและมหาวิทยาลัยที่สหกรณ์สงั กัดอยู่
2.4 เงินบริจาคให้ มลู นิธิตา่ งๆ และเงินช่วยเหลือทัว่ ไป
2.5 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 827 ราย
2.6 เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบสาธารณภัย 12 ราย
2.7 เงินรางวัลบุตรสมาชิกจบปริญญาตรี ใบแรก 31 ราย
3. การใช้ จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก เป็ นจานวนเงิน 6,881,330.00 บาท
3.1 งานมุฑิตาจิตสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2558 จานวน 109 ราย
3.2 จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 39 ราย
3.3 จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก จานวน 352 ราย
3.4 จ่ายเงินบาเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี จานวน 223 ราย
3.5 จ่ายเงินบาเหน็จเกื ้อกูล(อาวุโส) จานวน 182 ราย
4. การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
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ได้ ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ ในแผนงานประจําปี ตามที่แจ้ งในหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559
5. จํานวนสมาชิก ณ วันสิน้ ปี 2558
1. จํานวนสมาชิก
จํานวน 10,643 คน
2. จํานวนสมาชิก สมทบ
จํานวน 130 คน
3. จํานวนสมาชิกที่มีหนี ้กับสหกรณ์
จํานวน 5,824 คน หรื อร้ อยละ 54.72
4. จํานวนสมาชิกที่ไม่มีหนี ้กับสหกรณ์
จํานวน 4,819 คน หรื อร้ อยละ 45.28
6. ฐานะการเงินเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ ว
รายการ
2558 (บาท)
2557 (บาท)
เพิ่ม (ลด)
1 ทุนเรื อนหุ้นที่ชําระแล้ ว
4,935,095,210.00
4,701,835,930.00
233,259,280.00
2 ทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
546,632,051.84
498,967,442.50
47,664,609.34
3 เงินสํารองบําเหน็จเจ้ าหน้ าที่
38,228,170.00
35,075,950.00
3,152,220.00
4 เงินรับฝาก
7,829,049,179.80
6,904,737,721.56
924,311,458.24
5 เงินกู้ยืมระหว่างปี
1,100,000,000.00
3,530,000,000.00
(2,430,000,000.00)
6 เงินกู้ยืมคงเหลือ
0.00
0.00
0.00
7 ทุนดําเนินงานทังหมด
้
13,750,766,788.49 12,529,505,487.36
1,221,261,301.13
8 เงินให้ ก้ รู ะหว่างปี
สมาชิก
2,284,529,236.34
2,059,629,549.54
224,899,686.80
สหกรณ์อื่น
4,627,000,000.00
4,360,083,350.87
266,916,649.13
9 เงินให้ ก้ คู งเหลือ
สมาชิก
3,992,424,686.61
3,507,141,189.35
485,283,497.26
สหกรณ์อื่น
4,769,392,410.75
5,348,025,054.63
(578,632,643.88)
10 กําไรสุทธิ
386,311,742.95
369,782,246.09
16,529,496.86
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เลือกตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ แทนกรรมการดําเนินการที่ครบวาระ
ในปี 2558 มีกรรมการดําเนินการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 7 คน จากหน่วยต่างๆ ดังนี ้
1. นายธาดาศักดิ์
วชิรปรี ชาพงษ์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. นางพนอ
อัศวรุจานนท์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. นายเสถียร
อักษรชู ***
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4. นายพิชิตร
มีพจนา
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
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5. นางพิทยาภรณ์
ดํารงค์กลุ รัตน์
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
6. นายรุ่งรัตน์
พระนาค
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
7. นายวิทยา
อรรถโยโค
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*** หมายถึง ครบ 2 วาระ ไม่มีสิทธิลงสมัครกรรมการดําเนินการ
ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการดําเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552 ให้ ตงคณะกรรมการสรรหา
ั้
ทํา
หน้ าที่ดําเนินการจัดการสรรหากรรมการดําเนินการแทนกรรมการดําเนินการที่หมดวาระ
ผลการลงคะแนนสรรหา มีผ้ ไู ด้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2559 ดังนี ้
1. นายชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริ ฐ
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. นายธาดาศักดิ์
วชิรปรี ชาพงษ์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3. นางนงนวล
พงษ์ไพบูลย์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4. นายพิชิตร
มีพจนา
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
5. นางสุนีย์
ลี่ไพบูลย์
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
6. นางชาดา
กลิ่นเจริ ญ
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
7. นายวิทยา
อรรถโยโค
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มติ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เลือกตัง้ ผู้ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนินการทัง้ 7 คน
ผลการสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 51 ได้ กําหนดการประชุมเพื่อสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ
คนต่อไป โดยได้ เชิญกรรมการดําเนินการที่ยงั อยู่ในวาระ และผู้ที่ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนินการ ประจําปี
2559 เข้ าร่ วมประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เพื่อเลือกระหว่างกันเอง ในการสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการ
ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการดําเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ จํากัด เพื่อให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 เลือกตังเป็
้ นประธานกรรมการดําเนินการ
ที่ประชุมมีมติให้ เสนอ นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ เป็ นประธานกรรมการ ประจําปี 2559
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เลือกตัง้ นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ เป็ นประธานกรรมการ
วาระที่ 6 รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2558
รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ
โรฒ จํากัด วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559
นายวิทศั วัฒนศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รายงานสรุปผลการตรวจสอบดังนี ้
ผลการตรวจสอบ
ด้ านบริหารงานทั่วไป
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การบริ หารงานของสหกรณ์เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และข้ อบังคับของสหกรณ์ สามารถ
บริหารงานให้ บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอย่างทัว่ ถึง
ด้ านการเงิน
การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ได้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้ วยการรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงินที่สหกรณ์กําหนดไว้
อย่างสมํ่าเสมอ เว้ นแต่ในกรณีที่ธนาคารหยุดทําการ จึงจําเป็ นต้ องเบิกเงินสํารองไว้ บริการสมาชิกเกินกว่าวงเงินที่
กําหนดไว้ ซึง่ ผู้รับผิดชอบได้ จดั ทํารายงานเสนอกรรมการเพื่อทราบทุกครัง้
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น คงเหลือ ณ วันสิ ้นปี มียอดถูกต้ องตรงตามบัญชี สมุดคูฝ่ าก
ธนาคารและใบแจ้ งยอดของธนาคาร
ด้ านบัญชี
สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้ อมูล ซึง่ พัฒนาโดย บริ ษัทไอโซแคร์
ซิสเตมส์ จํากัด การบันทึกบัญชีของสหกรณ์เรี ยบร้ อย เป็ นปัจจุบนั มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ครบถ้ วน สมบูรณ์
ด้ านเงินลงทุน สหกรณ์ได้ นําเงินไปลงทุนทังสิ
้ ้นจํานวน 2,669,244,541.96 บาท จําแนกได้ ดงั นี ้
(1) หุ้นกู้
จํานวนเงิน 1,890,942,256.91
บาท
(2) พันธบัตร
จํานวนเงิน
291,000,000.00 บาท
(3) ถือหุ้นกับสหกรณ์และบริ ษัทฯ จํานวนเงิน
187,741,000.00 บาท
(4) ลงทุนหลักทรัพย์(บริ หารจัดการ)
จํานวนเงิน
299,561,285.05 บาท
การลงทุนเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติข้อบังคับ ระเบียบ
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ด้ านการให้ เงินกู้แก่ สมาชิก
ระหว่างปี สหกรณ์ให้ เงินกู้แก่สมาชิกทังสิ
้ ้น จํานวน 2,284,529,236.34 บาท จําแนกได้ ดงั นี ้
(1) เงินกู้ฉกุ เฉิน
5,758 สัญญา จํานวนเงิน
370,173,140.00 บาท
(2) เงินกู้สามัญ
3,437 สัญญา จํานวนเงิน
1,663,935,796.34 บาท
(3) เงินกู้พิเศษ
160 สัญญา จํานวนเงิน
250,420,300.00 บาท
วันสิ ้นปี มีเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิกคงเหลือทังสิ
้ ้น 3,992,424,686.61 บาท
การให้ เงินกู้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก ลูกหนี ้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็ นหนี ้และ
การคํ ้าประกันครบถ้ วน
การให้ เงินกู้แก่ สหกรณ์ อ่ ืน
ระหว่างปี สหกรณ์ให้ เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นจํานวน 4,627,000,000.00 บาท วันสิ ้นปี มียอดคงเหลือทังสิ
้ ้น จํานวน
4,769,392,410.75 บาท
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การให้ เงินกู้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยการให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน และมติคณะกรรมการดําเนินการ การส่งชําระ
เงินกู้เป็ นไปตามงวดที่กําหนดไว้
ด้ านการกู้ยืม
ยอดยกมาต้ นปี จํานวน 0.00 บาท กู้ระหว่างปี จํานวน 1,100,000,000.00 บาท ส่งชําระคืนระหว่างปี
จํานวน 1,100,000,000.00 บาท วันสิ ้นปี ไม่มีหนี ้ค้ าง การกู้ยืมเป็ นไปตามข้ อบังคับของสหกรณ์ และตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ด้ านเงินรั บฝาก
ระหว่างปี สหกรณ์รับฝากเงิน รวม 7 ประเภท ดังนี ้
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์
จํานวนเงิน
621,735,306.88 บาท
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จํานวนเงิน
925,372,203.67 บาท
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
จํานวนเงิน
2,426,046,268.44 บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
จํานวนเงิน
34,254,205.75 บาท
(5) เงินรับฝากประจํา 12 เดือน
จํานวนเงิน
3,419,672,716.91 บาท
(6) เงินรับฝากประจํา 24 เดือน
จํานวนเงิน
315,752,501.15 บาท
(7) เงินรับฝากสินทรัพย์ทวี
จํานวนเงิน
86,215,977.00 บาท
รวมทั�งสิ�น
จํานวนเงิน
7,829,049,179.80 บาท
การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภทเป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยการรับฝากเงินที่สหกรณ์กําหนดไว้
ด้ านทุนเรื อนหุ้น
ระหว่างปี สหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิก จํานวน 325,872,960.00 บาท จ่ายคืนค่าหุ้น จํานวน 92,613,680.00
บาท ทุนเรื อนหุ้นคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี จํานวน 4,935,095,210.00 บาท
การเพิ่มหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้นเป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยการถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ ้น 600 คน ลดลง 196 คน คงเหลือ ณ วันสิ ้นปี 10,773 คนและสมาชิกสมทบ 130 คน
ด้ านทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี ้
รายการ

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสะสมจัดให้มีสํานักงาน
ทุนสาธารณประโยชน์–เงินบําเหน็จหุ้น

รวม

ต้นปี
เพิ�มระหว่างปี
28,018,300.81 2,000,000.00
6,744,517.25 4,000,000.00
25,091,000.00
500,000.00
13,736,420.26
50,000.00
73,590,238.32 6,550,000.00

ลดระหว่างปี
3,241,000.00
238,911.00
3,479,911.00

คงเหลือสิ�นปี
30,018,300.81
7,503,517.25
25,591,000.00
13,547,509.26
76,660,327.32

การเพิ่มขึ ้นและลดลง เป็ นไปตามระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ การอนุมตั กิ ารใช้ จา่ ย
เงินทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในระเบียบ
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ด้ านรายจ่ าย
ด้ านรายจ่ าย
ในระหว่างปี รายจ่ายต่าง ๆ ได้ จา่ ยไปในกิจการของสหกรณ์ ชอบด้ วยเหตุผลการจ่ายเป็ นไปตาม
ในระหว่างปี รายจ่ายต่าง ๆ ได้ จา่ ยไปในกิจการของสหกรณ์ ชอบด้ วยเหตุผลการจ่ายเป็ นไปตาม
ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการดําเนินการ และอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้
ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการดําเนินการ และอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้
สรุ ปผลการตรวจสอบ
สรุ ปผลการตรวจสอบ
การบัญชี
การบันทึกบัญชีเรี ยบร้ อยเป็ นปัจจุบนั เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี มีครบถ้ วน ถูกต้ อง
การบัญชี
การบันทึกบัญชีเรี ยบร้ อยเป็ นปัจจุบนั เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี มีครบถ้ วน ถูกต้ อง
การเงิน
เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน มีครบถ้ วน ถือใช้ เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินได้
การเงิน
เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน มีครบถ้ วน ถือใช้ เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินได้
การให้ เงินกู้ คําขอกู้เงิน หนังสือสัญญากู้เงิน หนังสือคํ ้าประกันเงินกู้ และหลักประกันเงินกู้ มีครบถ้ วน
การให้ เงินกู้ คําขอกู้เงิน หนังสือสัญญากู้เงิน หนังสือคํ ้าประกันเงินกู้ และหลักประกันเงินกู้ มีครบถ้ วน
ถือใช้ เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินกู้ได้
ถือใช้ เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินกู้ได้
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการตามรายงานที่เสนอ
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการตามรายงานที่เสนอ
วาระที่ 7 พิจารณา งบดุล งบกําไรขาดทุน ปี 2558
วาระที่ 7 พิจารณา งบดุล งบกําไรขาดทุน ปี 2558
รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ
รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ
โรฒ จํากัด วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2558
โรฒ จํากัด วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2558
นายการุญ ทองโสภิต ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ไม่สะดวกเดินทาง จึงขอให้ นายวิทศั วัฒนศักดิ์ ผู้ตรวจกิจการ
นายการุญ ทองโสภิต ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ไม่สะดวกเดินทาง จึงขอให้ นายวิทศั วัฒนศักดิ์ ผู้ตรวจกิจการ
รายงานสรุปแทนผู้สอบบัญชี
รายงานสรุปแทนผู้สอบบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ป 2558
ป 2557
ป 2558
ป 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
3
897,326,152.00
585,026,579.02
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
3
897,326,152.00
585,026,579.02
เงินฝากสหกรณอื่น
4
1,332,593,126.82
184,761,454.05
เงินฝากสหกรณอื่น
4
1,332,593,126.82
184,761,454.05
เงินลงทุนระยะสั้น
5
344,000,000.00
286,133,618.71
เงินลงทุนระยะสั้น
5
344,000,000.00
286,133,618.71
เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ
6
1,937,258,301.64
1,896,818,427.89
เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ
6
1,937,258,301.64
1,896,818,427.89
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
1,738,037.00
1,738,037.00
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
1,738,037.00
1,738,037.00
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1,738,037.00
1,738,037.00
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1,738,037.00
1,738,037.00
ลูกหนี้สุทธิ
0.00
0.00
ลูกหนี้สุทธิ
0.00
0.00
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ-สุทธิ
7
1,846,440.44
2,080,581.04
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ-สุทธิ
7
1,846,440.44
2,080,581.04
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
8
31,269,437.24
27,451,219.23
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
8
31,269,437.24
27,451,219.23
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รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น จํากัด

4,544,293,458.14

2,982,271,879.94

20,928,679.32

20,829,917.67

เงินลงทุนระยะยาว

5

2,325,244,541.96

2,530,887,739.64

เงินใหกูยืมระยะยาว

6

6,831,980,971.83

6,967,806,409.37

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

9

26,231,561.04

26,591,938.63

1,417,906.00

100,794.00

669,670.20

1,016,808.11

9,206,473,330.35

9,547,233,607.42

13,750,766,788.49

12,529,505,487.36

11

7,829,049,179.80

6,904,737,721.56

12

5,383,956.40

5,400,615.21

7,834,433,136.20

6,910,138,336.77

48,294,647.50

48,781,532.00

48,294,647.50

48,781,532.00

7,882,727,783.70

6,958,919,868.77

4,935,095,210.00

4,701,835,930.00

469,971,724.52

425,377,204.18

76,660,327.32

73,590,238.32

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําป

386,311,742.95

369,782,246.09

รวมทุนของสหกรณ

5,868,039,004.79

5,570,585,618.59

13,750,766,788.49

12,529,505,487.36

สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

10

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

13

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)
หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ
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งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ปี 2558
บาท

ปี 2557
%

บาท

%

รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ู

507,713,855.48

76.44

482,482,737.82

74.68

ดอกเบี ้ยรับเงินฝาก

27,025,985.02

4.07

22,007,218.97

3.41

129,473,706.96

19.49

141,584,850.25

21.91

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

664,213,547.46 100.00

646,074,807.04 100.00

225,210,734.89

33.91

221,932,083.02

34.35

2,136,356.08

0.32

9,152,992.63

1.42

227,347,090.97

34.23

231,085,075.65

35.77

0.00

0.00

804,137.72

0.12

0.00

0.00

804,137.72

0.12

436,866,456.49

65.77

414,185,593.67

64.11

64,100.00

0.01

78,400.00

0.01

รายได้ คา่ บารุงห้ องพัก - บ้ านพัก

2,163,611.00

0.33

2,532,417.00

0.39

รายได้ เบ็ดเตล็ด

1,885,825.44

0.28

643,750.23

0.10

702,000.00

0.11

0.00

0.00

4,815,536.44

0.73

3,254,567.23

0.50

18,541,140.00

2.79

17,353,314.00

2.69

รวมรายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทน
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยและเงินลงทุน
หัก หนีส้ งสัยจะสูญและหนีส้ ูญ
หนี ้สงสัยจะสูญลูกหนี ้เงินให้ ก้ ู
รวมหนี ้สงสัยจะสูญและหนี ้สูญ
รายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
บวก รายได้ อ่ ืน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า

กาไรจากการขายทรัพย์สิน
รวมรายได้ อื่น
หัก ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
เงินเดือน
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122,935.00

0.02

105,720.00

0.02

ค่าพาหนะเบี ้ยเลี ้ยง

1,230,720.78

0.19

1,172,780.85

0.18

ค่าใช้ จา่ ยเจ้ าหน้ าที่

2,067,372.50

0.31

1,969,044.75

0.30

เงินประกันสังคม

338,789.00

0.05

321,257.00

0.05

บําเหน็จเจ้ าหน้ าที่

3,383,880.00

0.51

3,834,900.00

0.59

เงินประจําตําแหน่ง

723,000.00

0.11

744,000.00

0.12

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

555,480.00

0.08

506,922.00

0.08

45,000.00

0.01

45,000.00

0.01

4,494,900.00

0.68

0.00

0.00

519,607.91

0.08

504,663.91

0.08

2,965,575.22

0.45

2,581,297.06

0.40

ค่าซ่อมแซมของใช้ สํานักงาน

91,516.50

0.01

182,258.35

0.03

ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ

26,340.44

0.00

69,024.13

0.01

ค่าเบี ้ยประกันจ่าย

960,780.18

0.14

1,004,298.62

0.16

ค่าบริ การรายปี

324,035.55

0.05

460,751.62

0.07

19,600.00

0.00

15,100.00

0.00

3,800.00

0.00

1,900.00

0.00

0.00

0.00

21,400.00

0.00

512,902.11

0.08

133,882.46

0.02

6,881,330.00

1.04

5,602,364.00

0.87

1,361,089.00

0.20

1,319,572.50

0.20

ค่าสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย

592,500.00

0.09

615,100.00

0.10

ค่าตอบแทนกรรมการประจําสํานักงาน

361,500.00

0.05

359,100.00

0.06

ค่าเบี ้ยประชุม

291,100.00

0.04

300,400.00

0.05

ค่าของใช้ สํานักงาน

250,657.80

0.04

185,085.58

0.03

ค่าล่วงเวลา

ค่าเช่าที่พกั รายเดือน
ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสํานักงาน
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา

ค่าตอบแทนเหมาทําความสะอาด
ค่าภาษีรถยนต์
ค่าป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์
ค่าเช่าสายอินเตอร์ เน็ตเพื่อเชื่อมสาขา
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้ จา่ ยสมาชิก
ค่าใช้ จา่ ยในการศึกษาอบรม
ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานอื่น
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ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์/ธนาคาร

315,881.70

0.05

279,086.98

0.04

รายจ่ายอื่น

253,928.50

0.04

238,805.50

0.04

ค่าตอบแทนผู้เก็บเงินประจาหน่วย

298,030.00

0.04

284,297.50

0.04

4,300,888.00

0.65

4,305,584.00

0.67

ค่าธรรมเนียมผู้สอบกิจการ

192,000.00

0.03

192,000.00

0.03

ค่าสอบบัญชี

240,000.00

0.04

240,000.00

0.04

48,000.00

0.01

48,000.00

0.01

192,600.00

0.03

174,410.00

0.03

26,000.00

0.00

37,000.00

0.01

3,948.50

0.00

1,443.00

0.00

11,988.00

0.00

11,827.50

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

27,757.73

0.00

25,336.43

0.00

357,668.00

0.05

0.00

0.00

13,487.67

0.00

0.00

0.00

หนี ้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี ้ตามคาพิพากษา

0.00

0.00

(406,915.71)

(0.06)

หนี ้สูญ-ลูกหนี ้ตามคาพิพากษา

0.00

0.00

406,915.71

0.06

รวมค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน

52,947,730.09

8.34

45,276,927.74

7.38

388,734,262.84

58.16

372,163,233.16

57.23

ค่าใช้ จา่ ยวันประชุมใหญ่

ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์
ค่าจัดพิมพ์ขา่ วสหกรณ์และระเบียบข้ อบังคับ
ค่าชุดกรรมการ
ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้ จา่ ยประชาสัมพันธ์
ค่าที่ปรึกษากฏหมาย,คอมพิวเตอร์
ค่าใช้ จา่ ยเครื่ องถ่ายเอกสารตามสัญญาบริการ
ค่าโครงการเพื่อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน

กาไร (ขาดทุน)สุทธิ
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตงิ บดุลและงบการเงินตามรายงานที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2558
สหกรณ์มีกาไรสุทธิ 386,311,742.95 บาท ได้ จดั สรรกาไร ตามข้ อบังคับ คือ ทุนสารอง 41,676,261.45 บาท
เงินปันผลให้ แก่สมาชิกในอัตราร้ อยละ 6 คิดเป็ นจานวนเงิน 284,780,204.00 บาท
เงินเฉลี่ยคืนให้ แก่สมาชิกที่ก้ ยู ืมเงินร้ อยละ 20 คิดเป็ นจานวนเงิน 45,678,177.50 บาท
รวมส่ วนที่คืนให้ สมาชิกโดยตรง 330,458,381.50 บาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 85.54 ของกาไรสุทธิ
เป็ นเงินตอบแทนเจ้ าหน้ าที่และกรรมการดาเนินการ 10.3 ล้ านบาท เงินสาธารณประโยชน์ 2.7 ล้ านบาท และ
ทุนอื่น ๆ อีก 1.16 ล้ านบาท ดังรายละเอียด ดังนี ้
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มติ

จำนวนเงิน (บำท)
41,676,261.45
10,000.00
284,780,204.00
45,678,177.50
10,317,100.00
2,700,000.00
1,000,000.00
100,000.00
50,000.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทุนสำรอง
เงินบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินปั นผล (6.00 %)
เงินเฉลีย่ คืน (20.00 %)
เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
ทุนสำธำรณประโยชน์
ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผล
ทุนสะสมให้มสี ำนักงำน/สำขำ
ทุนสะสมกองทุนบำเหน็จหุน้

1
2
3
4
5
6

การจัดสรรกาไรสุทธิ แยกตามส่วนผูร้ บั ประโยชน์ดงั นี้
ให้สมาชิ กทางตรง (เงิ นปันผล,เฉลี่ยคืน)
330,458,381.50
ให้สมำชิกทำงอ้อม (ทุนสำธำรณประโยชน์และทุนอื่นๆ)
3,750,000.00
ทุนสำรองตำมกฎหมำยสหกรณ์
41,676,261.45
เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
10,317,100.00
ทุนจัดให้มสี ำนักงำนสำขำ
100,000.00
เงินบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
10,000.00
รวม
386,311,742.95

ร้อยละ
10.79
0.01
73.72
11.82
2.67
0.70
0.26
0.02
0.01
100.00
85.54
0.97
10.79
2.67
0.02
0.01
100.00

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2558

วาระที่ 9 พิจารณาตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2559
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2559 พิจารณาให้ นายวิทศั วัฒนศักดิ์ อายุ 67 ปี เป็ นผูต้ รวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ประจำปี 2559
และอนุมตั ิคา่ ตรวจสอบกิจการ ปี ละ 192,000.00 บาท (หนึง่ แสนเก้ าหมื่นสองพันบาทถ้ วน)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ นายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็ นผู้สอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2559
วาระที่ 10 พิจารณาตัง้ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2559
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2559 พิจารณาให้ สานักสอบบัญชีลกั ขณา เขคม และคณะ โดยนายตฤณ กลิ่นขจร ผู้สอบ
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บัญชีรับอนุญาต หมายเลข 6237 เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด สําหรับปี
ทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมตั ิคา่ ธรรมเนียมการตรวจสอบทังปี
้ เป็ นจํานวนเงิน 240,000 บาท
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ นายตฤณ กลิ่นขจร เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2559
วาระที่ 11 พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ อาจกู้ยืมได้ ปี 2559
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ได้ พิจารณาความจําเป็ น
ในการสํารองเงินให้ เกิดสภาพคล่อง เพื่อรองรับการใช้ บริ การของสมาชิก เนื่องจากปั จจุบนั สหกรณ์มีทุนดําเนินการ
มากกว่ าหนึ่งหมื่นล้ านบาท และเป็ นเงินที่รับฝากจากสมาชิกประมาณหกพันล้ านบาท
จึงกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจําปี 2559 (เท่ากับวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจําปี 2558)
เป็ นจํานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้ านบาทถ้ วน)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ สหกรณ์ กาํ หนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมได้ ประจําปี 2559 จํานวน
3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้ านบาทถ้ วน)
วาระที่ 12 พิจารณาประมาณการรายจ่ ายประจําปี 2558
รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ
โรฒ จํากัด วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559
ประธานแจ้ งในที่ประชุมทราบว่า งบประมาณปี นี ้ตังไว้
้ 311,695,500.00 บาท สูงกว่าปี ก่อนซึง่ ตังไว้
้ จํานวน
307,395,500.00 บาท สูงกว่าประมาณ 4 ล้ านบาท ประมาณการรายจ่ายที่สงู กว่าคือการลงทุนเรื่ องที่ดนิ ที่อาจ
เกิดขึ ้น การจัดเตรี ยมงานฉลองครบรอบ 48 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว และเรื่ องการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ ที่
จะพัฒนาให้ เป็ นศูนย์ เดียวและรองรับกับระบบ ATM ของธนาคารและการตังเรื
้ ่ องเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ประมาณการรายจ่ายแยกตามหมวดหมู่ ดังนี ้
1. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินการ

บาท

ร้อยละ

1.1 เงินเดือน

22,150,000.00

7.10

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

32,293,000.00

10.36

500,000.00

0.16

1.4 ค่าสาธารณู ปโภค

1,350,000.00

0.43

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา

1,650,000.00

0.53

57,943,000.00

18.58

1.3 กิจกรรมเพื�อการเรี ยนรู ้เพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

รวม
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2. ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี�ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี-เงินกูย้ มื

40,300,000.00

12.93

40,300,000.00

12.93

3,707,600.00

1.19

100,000.00

0.03

3.3 หมวดซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิ ทธิ์

2,485,500.00

0.80

3.4 หมวดซอฟแวร์ และค่าลิขสิ ทธิ์ รายปี

1,362,400.00

0.44

3.5 หมวดปรับปรุ งอาคาร

1,800,000.00

0.58

204,000,000.00

65.45

รวม

213,455,500.00

68.49

รวมหมด

311,698,500.00

100.00

รวม
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุ ภณั ฑ์
3.2 หมวดประชาสัมพันธ์

3.6 หมวดที�ดิน

มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตปิ ระมาณการรายจ่ าย ประจําปี 2559

วาระที่ 13 แก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ ขอแก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 1 ข้ อ 37 และข้ อ 47/2 เพื่อกําหนดที่ตงของ
ั้
สํานักงานสหกรณ์และสํานักงานสาขา ให้ ชดั เจน และกําหนดที่ตงของสํ
ั้
านักงานสาขาใหม่ คือ สํานักงานสาขา
มหาวิทยาลัยพะเยา และกําหนดสมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ ชดั เจน เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา เดิม
คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา
รายละเอียดที่ขอแก้ ไข คือ
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มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ ทัง้ 3 ข้ อตามที่เสนอ

20

วาระที
่ องอื
มติ ่ 14
ที่ปเรืระชุ
มมี่ นมๆติเป็ นเอกฉันท์ ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ ทัง้ 3 ข้ อตามที่เสนอ
ถาม คุณสุมาลี สวัสดิรักษา สมาชิกเลขที่ 03551 อยากเรี ยนกรรมการ ช่วยแก้ ไขกองทุน สวส. เคยกําหนดให้
สมาชิ
ายเงิเรืน่ อให้
้
กมีเงินไม่พอ
วาระทีก่ จ่14
งอืค่ นรบๆ16,000 บาท ภายในปี 2546 แล้ วเวลาเกษียณจะได้ 30,000 บาท เวลานันสมาชิ
จึถาม
งอยากให้
คุณนสุํามกลัาลีบมาใช้
สวัสดิอีรกักษา สมาชิกเลขที่ 03551 อยากเรี ยนกรรมการ ช่วยแก้ ไขกองทุน สวส. เคยกําหนดให้
ตอบ
่ มแรกที
ระเบีบาท
ยบนีภายในปี
้ ดอกเบี ้ยเงิ
นฝากประจํ
า มากกว่
าร้ อยละ
10 ต่บาท
อปี ซึเวลานั
ง่ สหกรณ์
ว่าพอ
สมาชิกจ่เริายเงิ
นให้่กคํารบหนดใช้
16,000
2546
แล้ วเวลาเกษี
ยณจะได้
30,000
นสมาชิ
้ คํานวนแล้
กมีเงินวไม่
สามารถแบ่
นให้บสมาใช้
มาชิอกีกได้ ประมาณ 30,000 บาท แต่ตงแต่
ั ้ ปี 2540 มา ดอกเบี ้ยลดตํ่าลงมาก รายได้ จากกองทุนนี ้
จึงอยากให้ นงําคืกลั
จึตอบ
งไม่เพียเริงพอที
่จะจ่
ยให้ สมาชิ
อีกต่้ ดอกเบี
อไป ในปี
สหกรณ์
จงึ ให้ โาอกาสแก่
สมาชิ
ให้ เต็มวว่า
่ มแรกที
่กําหนดใช้
ระเบีกได้
ยบนี
้ยเงิน2546
ฝากประจํ
า มากกว่
ร้ อยละ 10
ต่อกปีทีซึ่สง่ ามารถส่
สหกรณ์งคเงิํานนวนแล้
16,000
บาทงคืจากที
ง่ เดือกนละ
100 บาท30,000
จึงจะได้บาท
30,000
่ออายุมา
ครบดอกเบี
60 ปี ้ยลดตํ
สมาชิ่ากลงมาก
ลองคิดรายได้
ดู ส่งเงิจนากกองทุ
16,000นนี ้
สามารถแบ่
นให้ ส่สมาชิ
ได้ ประมาณ
แต่ตงแต่
ั ้ บาทเมื
ปี 2540
บาท
งแก่ก่จรรม
สหกรณ์
ต้อกงจ่
ายาท
บาท ซึจง่ งึ มากกว่
าเกือบสมาชิ
10 เท่กทีา่สผลตอบแทนจากดอกเบี
จึงไม่เเมืพี่อยถึงพอที
ะจ่ายให้
สมาชิ
ได้าอยให้
ีกต่อทไป
ในปี150,000
2546 สหกรณ์
ให้ โอกาสแก่
ามารถส่งเงินให้ เต็ม ้ย
เงินฝากก็บาท
ไม่ทจากที
นั ถายั่สง่ เดื
จ่าอยล่
วงหน้
บาท แล้
วสมาชิบาทเมื
กคนหลั
ง ๆ คเมืรบ่อถึ60
งแก่ปีกสมาชิ
รรม ทายาทจะได้
ช่วยเหลือ
16,000
นละ
100า 30,000
บาท จึงจะได้
30,000
่ออายุ
กลองคิดดู ส่รงับเงิเงินน16,000
จากกองทุ
สหกรณ์
องคํทาายาท
นึงถึงสมาชิ
กคนต่บาท
อไปด้
ย าเกือบ 10 เท่า ผลตอบแทนจากดอกเบี ้ย
บาท
เมื่อถึนงนีแก่้อีกหรื
รรมอไม่
สหกรณ์
ต้อจงจ่ะต้ายให้
150,000
ซึง่ วมากกว่
เงินฝากก็ไม่ทนั ถายังจ่ายล่วงหน้ า 30,000 บาท แล้ วสมาชิกคนหลัง ๆ เมื่อถึงแก่กรรม ทายาทจะได้ รับเงินช่วยเหลือ
จากกองทุนนี ้อีกหรื อไม่ สหกรณ์จะต้ องคํานึงถึงสมาชิกคนต่อไปด้ วย
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

,
,
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เสถียร อักษรชู
(นายเสถียร อักษรชู)
กรรมการและเลขานุ
เสถียร อักษรชู การ
(นายเสถียร อักษรชู)
กรรมการและเลขานุการ

ธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์
(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ )
ประธานกรรมการ
ธาดาศั
กดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์
(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ )
ประธานกรรมการ

3

วาระที่

วาระที� 3

สมาชิกเข้าใหม่ - ออก ระหว่างปี 2559
จํานวนสมาชิกทั�งหมด เมื�อสิ�นปี 2559
สมาชิกสามัญ
สมาชิกเมื�อสิ�นปี 2558
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2558
สมาชิกออกระหว่างปี 2558
แยกเป็น ลาออก
161 คน
ให้ออก
13 คน
เสียชีวิต
35 คน
สมาชิกสมทบ
จํานวนสมาชิกตามหน่วย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา

11,258 คน
11,109 คน
10,643 คน
675 คน
209 คน

149 คน
สมาชิก
3,820 คน
2,313 คน
803 คน
2,316 คน
1,425 คน
432 คน

สมาชิกสมทบ
105 คน
0 คน
38 คน
4 คน
2 คน
0 คน
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4

ผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559
1. การบริหารงาน
สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด จดทะเบียนครัง้ แรก ชื่อ “สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ข้าราชการวิทยาลัยวิชาการศึกษา จํากัดสินใช้ ” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285
มี ส มาชิ กเริ่ ม ต้ น 65 คน มี ทุน เรื อนหุ้น 112,000.00 บาท เงิ นรั บฝาก 35,000.00 บาท ลูกหนี เ้ งินให้ ก้ ู
148,780.00 บาท ต่อมาได้ ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จํากัด” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518 ปั จจุบนั สหกรณ์มีสํานักงาน 7 แห่ง คือ
(1) ที่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(2) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
(3) ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
(4) ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
(5) ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
(6) ที่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
(7) ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
สหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ดําเนินกิจการมาครบ 49 ปี ในวันที่ 1
มกราคม 2560 และตังแต่
้ วนั ที่ 2 มกราคม 2560 จะเป็ นก้ าวต่อไป ในปี ที่ 50 ที่จะให้ ความมัน่ คงทังสหกรณ์
้
และสมาชิก
สิ ้นปี 2559 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 11,258 คน มีทนุ เรื อนหุ้น 5,198,030,470.00 บาท
เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่ อน 262,935,260.00 บาท มี เ งิ น รั บ ฝาก 8,492,020,854.93 บาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่ อ น
662,971,675.13 บาท มีทุนดําเนินงาน 14,926,215,359.92 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 1,175,448,571.43
บาท ผลการดําเนินงาน ณ สิ ้นปี 2559 มี กําไรสุทธิ 414,745,314.32 บาท สหกรณ์ได้ จัดสรรกําไรให้ แก่
สมาชิกโดยตรงเป็ นเงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืน เป็ นจํานวนเงิน 353,370,533.25 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
85.21 ของกําไรสุทธิ
2. การใช้ จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด ได้ พิจารณาจ่าย
เงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจําปี 2559 รวมทังสิ
้ ้น 3,606,962 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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2.1 ในกรณีสมาชิกถึงแก่ กรรม 38 ราย
(1) นายประเทือง
เจริ ญลาภ
(2) นางทัศนีย์
ศิวายพราหมณ์
(3) นายสมพร
บัวทอง
(4) นายอารมณ์
ปุณโณทก
(5) น.ส.ทวีรัสมิ์
ธนาคม
(6) นายจุมพล
ลัมพาภิวฒ
ั น์
(7) นายล้ วน
สายยศ
(8) นายบรรพต
ศิริชยั
(9) นายทอง
แก้ วประดับ
(10) นายปรี ชา
ลิ่มไทย
(11) น.ส.นิลวรรณ
นิพนธ์กิจ
(12) นายยงยุทธ
ตัณฑุลเวสส
(13) นางจริ นทร์
ยางจิต
(14) นายธวัช
ทิพย์พิทกั ษ์
(15) นางไล
ทองเพิ่ม
(16) นางปริ ญดา
ไอศูรย์พิศาลกุล
(17) น.ส.ณัฐริ นีย์
ทองปลอด
(18) นายคูณศักดิ์
สังฆะวัน
(19) นายสุรชัย
พานิช
(20) นายวัชระ
เวียงแก้ ว
(21) นางบุญมี
หอมกลบ
(22) นายดนัย
ไชยโยธา
(23) นายศักดา
ลีแสวงสุข
(24) นายไพบูลย์
อ่อนมัง่
(25) นางจันทร์ ทิพย์ ลิ ้มทองกุล
(26) นางศิรินนั ท์
ฤกษ์ดี
(27) นางสมพร
แก้ วจันทร์
(28) นางภาวนา
กีรติยตุ วงศ์
(29) นายสุธรรม
ศุกระกาญจน์
(30) นายวีระ
ประเสริ ฐกุล

เป็ นจํานวนเงิน 1,455,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 35,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 40,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 30,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ 25,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 25,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 20,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 25,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 20,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 35,000 บาท
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 50,000 บาท
20,000 บาท
หน่วย มศว องครักษ์
หน่วย ม.บูรพา
50,000 บาท
หน่วย ม.บูรพา
35,000 บาท
หน่วย ม.บูรพา
50,000 บาท
หน่วย ม.บูรพา
35,000 บาท
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(31) นางสมพร
สุขสว่าง
หน่วย ม.ทักษิณ
40,000 บาท
(32) นายประเวศน
วิริยานุวฒ
ั น์
หน่วย ม.ทักษิณ
50,000 บาท
(33) นายศุภรัก
สุวรรณวัจน์
หน่วย ม.นเรศวร
25,000 บาท
(34) นายสัมฤทธิ์
รอดรัตน์
หน่วย ม.นเรศวร
35,000 บาท
(35) นายนราธิป
สงมี
หน่วย ม.พะเยา
20,000 บาท
(36) นายประสิทธิ์
มินบํารุง
หน่วย ม.พะเยา
10,000 บาท
(37) น.ส.พรรณิกา
ฉายากุล
หน่วย ม.มหาสารคาม
20,000 บาท
(38) นายกวินธร
รัฐอาจ
หน่วย ม.มหาสารคาม
10,000 บาท
2.2 ในกรณีท่ คี ่ ูสมรสหรือบุตรหรือบิดาหรือมารดา ถึงแก่ กรรม
เป็ นจํานวน 154 ราย
เป็ นจํานวนเงิน 154,000 บาท
2.3 สนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกและหรื อมหาวิทยาลัย
(1) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เป็ นจํานวนเงิน
13,000 บาท
(2) มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็ นจํานวนเงิน
14,500 บาท
(3) มหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็ นจํานวนเงิน
7,000 บาท
(4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็ นจํานวนเงิน
14,000 บาท
2.4 เงินบริจาคหรือเงินช่ วยเหลือทั่วไป
เป็ นจํานวนเงิน
701,462 บาท
- มูลนิธิสายใจไทย
20,000 บาท
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
20,000 บาท
- มูลนิธิอานันทมหิดล
10,000 บาท
- มูลนิธิชยั พัฒนา
10,000 บาท
- สถานสงเคราะห์นิธิวาสนะเวศม์
5,000 บาท
- ร่วมสร้ างพระอนุสาวรี ย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
10,000 บาท
- ข้ าวสารสําหรับแจกสมาชิกเพื่อเปิ ดบัญชีสินทรัพย์ทวี
38,172 บาท
- สนับสนุน สอ.ข้ าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด
5,000 บาท
- สนับสนุนชมรมเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
5,000 บาท
- สนับสนุนชมรมเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5,000 บาท
- โครงการก่อสร้ างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กห้ วยอีคา่ ง
450,000 บาท
- สนับสนุนผ้ าป่ าเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
500 บาท
- สนับสนุนชมรมผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
5,000 บาท
- สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด
2,000 บาท
- สนับสนุน สอ.ข้ าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
2,000 บาท
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- สนับสนุนกิจกรรมชมรมเพื่อน้ องต้ านภัยยาเสพติด
500 บาท
- สนับสนุน สอ.พนักงานการบินไทย จํากัด
1,000 บาท
- สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยและวัดพระบาทนํ ้าพุ (48 ปี สอ.มศว)
19,790 บาท
- สนับสนุนกิจกรรม สอ.บริ ษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
500 บาท
- โครงการคืนสุขให้ ชมุ ชนฯ สนง.ส่งเสริ มสหกรณ์กรุงเทพมหานครเขตพื ้นที่ 2 5,000 บาท
- สนับสนุนกู้วิกฤตพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
5,000 บาท
- สนับสนุนเพื่อสร้ าง “สถาบันการแพทย์จกั รี นฤบดินทร์ ” รพ.รามาธิบดี
5,000 บาท
- สนับสนุน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ขรก.กระทรวงศึกษาธิการ
500 บาท
- กองทุนอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้ านใหม่พฒ
ั นา จังหวัดลําปาง
10,000 บาท
- ทอดกฐิ นพระราชทาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
1,500 บาท
- ทอดกฐิ นพระราชทาน สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
500 บาท
- ทอดกฐิ นพระราชทาน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
1,000 บาท
- ทอดกฐิ นพระราชทาน กรมส่งเสริ มสหกรณ์พื ้นที่ 2
1,000 บาท
- ทอดกฐิ นพระราชทาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด
1,000 บาท
- ทอดกฐิ นสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
1,000 บาท
- ทอดกฐิ นสามัคคี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ ชสอ.
500 บาท
- ทอดกฐิ นสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จํากัด
1,000 บาท
- ทอดกฐิ นสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากัด
1,000 บาท
- ทอดกฐิ นสามัคคี สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จํากัด
500 บาท
- ทอดกฐิ นสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมกุ ดาหาร จํากัด
500 บาท
- ทอดกฐิ นสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชมุ พร จํากัด
1,000 บาท
- ทอดผ้ าป่ าสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ
1,000 บาท
- ทอดผ้ าป่ าสามัคคี วัดนํ ้าแป้งพนาราม จังหวัดพะเยา
30,000 บาท
- ทอดผ้ าป่ าสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
500 บาท
- ทอดผ้ าป่ าสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1,000 บาท
- ทอดผ้ าป่ าสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
500 บาท
- ทอดผ้ าป่ าสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จํากัด
1,000 บาท
- ค่านํ ้าดื่มและผลไม้ สําหรับแจกประชาชนที่สนามหลวง
22,000 บาท
2.5 จ่ ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภททุนสงเคราะห์
เป็ นจํานวนเงิน 1,130,500 บาท
และทุนเรี ยนดี จํานวน 829 ราย
2.6 จ่ ายเงินรางวัลปริญญาตรีใบแรก จํานวน 45 ราย
เป็ นจํานวนเงิน 112,500 บาท
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2.7 จ่ ายเงินช่ วยเหลือสมาชิกประสบสาธารณภัย
จํานวน 1 ราย

เป็ นจํานวนเงิน

5,000 บาท

95

3. การใช้ จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก
เป็ นจํานวนเงิน 7,061,581.34 บาท
3.1 งานเลีย้ งรับรองและมอบของที่ระลึกแก่ ผ้ ูเกษียณอายุราชการ ปี 2559
จํานวน 118 ราย
เป็ นจํานวนเงิน 369,631.34 บาท
3.2 จ่ ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกถึงแก่ กรรม
จํานวน 35 ราย
เป็ นจํานวนเงิน 2,530,000.00 บาท
(1) นายประเทือง เจริ ญลาภ
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(2) นางทัศนีย์
ศิวายพราหมณ์
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(3) นายสมพร
บัวทอง
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(4) นายอารมณ์ ปุณโณทก
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(5) น.ส.ทวีรัสมิ์
ธนาคม
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(6) นายจุมพล
ลัมพาภิวฒ
ั น์
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(7) นายล้ วน
สายยศ
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(8) นายบรรพต
ศิริชยั
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(9) นายปรี ชา
ลิ่มไทย
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(10) นายทอง
แก้ วประดับ
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(11) น.ส.นิลวรรณ นิพนธ์กิจ
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(12) นายยงยุทธ
ตัณฑุลเวสส
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(13) นางจรินทร์
ยางจิต
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(14) นายธวัช
ทิพย์พิทกั ษ์
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(15) นางไล
ทองเพิ่ม
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(16) นางปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(17) น.ส.ณัฐรินีย์ ทองปลอด
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(18) นายคูณศักดิ์ สังฆะวัน
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(19) นายสุรชัย
พานิช
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(20) นายวัชระ
เวียงแก้ ว
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(21) นางบุญมี
หอมกลบ
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(22) นายดนัย
ไชยโยธา
หน่วย ม.ศรินครินทรวิโรฒ
(23) นายศักดา
ลีแสวงสุข
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
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(24) นายไพบูลย์ อ่อนมัง่
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(25) นางจันทร์ ทิพย์ ลิ ้มทองกุล
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(26) นางภาวนา
กีรติยตุ วงศ์
หน่วย ม.บูรพา
(27) นางสมพร
แก้ วจันทร์
หน่วย ม.บูรพา
(28) นายสุธรรม
ศุกระกาญจน์
หน่วย ม.บูรพา
(29) นายวีระ
ประเสริ ฐกุล
หน่วย ม.บูรพา
(30) นางสมพร
สุขสว่าง
หน่วย ม.ทักษิณ
(31) นายสมพงษ์ มัน่ ระวัง
หน่วย ม.นเรศวร
(32) นายศุภรัก
สุวรรณวัจน์
หน่วย ม.นเรศวร
(33) นายสัมฤทธิ์ รอดรัตน์
หน่วย ม.นเรศวร
(34) นายนราธิป
สงมี
หน่วย ม.พะเยา
(35) น.ส.พรรณิกา ฉายากุล
หน่วย ม.มหาสารคาม
3.3 จ่ ายเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาลสมาชิก
จํานวน 343 ราย
เป็ นจํานวนเงิน 185,950.00 บาท
3.4 จ่ ายเงินบําเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี
จํานวน 228 ราย
เป็ นจํานวนเงิน 1,721,000.00 บาท
3.5 จ่ ายเงินบําเหน็จเกือ้ กูล (อาวุโส)
จํานวน 215 ราย
เป็ นจํานวนเงิน 2,255,000.00 บาท
4. การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
ประชุมสัมมนาสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด ได้ จดั
ประชุมสัมมนาสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อแจ้ งผลการดําเนินการและฟั งความคิดเห็นจาก
สมาชิก ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2559
วันที่15 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม 2559 ประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค กรุงเทพมหานคร และทัศนศึกษาเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) ประเทศจีน
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ จดั โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2559 ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซีย
นอกจากนี ้สหกรณ์ยงั ได้ ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จดั โครงการให้ การศึกษาอบรมและ
ประชุมสัมมนา โดยได้ สง่
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กรรมการดําเนินการและหรื อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ เพื่อเสริมความรู้ ความเข้ าใจ ระบบ ระเบียบปฏิบตั ิ
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ ดังนี ้
1. โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
จํานวน 2 โครงการ
2. โดยชมรมเจ้ าหน้ าที่ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
จํานวน 1 โครงการ
3. โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จํานวน 5 โครงการ
4. โดยชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด
จํานวน 1 โครงการ
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5. จํานวนสมาชิก ณ วันสิน้ ปี 2559
(1) จํานวนสมาชิก
(2) จํานวนสมาชิก สมทบ
(3) จํานวนสมาชิกที่มีหนี ้กับสหกรณ์
(4) จํานวนสมาชิกที่ไม่มีหนี ้กับสหกรณ์
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จํานวน 11,109 คน
จํานวน 149 คน
จํานวน 6,105 คน
จํานวน 5,004 คน

หรื อร้ อยละ 54.96
หรื อร้ อยละ 45.04

6 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
รายการ
1 ทุนเรือนหุ้นที�ชําระแล้ว
2 ทุนสํารองและทุนอื�น ๆ
3 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที�
4 เงินรับฝาก
- ประจํา 12 เดือน
- ประจํา 24 เดือน
- ออมทรัพย์
- ออมทรัพย์พิเศษ
- ออมทรัพย์พิเศษ 2
- ออมทรัพย์พิเศษ 3
- สินทรัพย์ทวี
5 เงินกู้ยืมระหว่างปี
6 เงินกู้ยืมคงเหลือ
7 ทุนดําเนินงานทั�งหมด
8 เงินให้กู้ระหว่างปี
สมาชิก
- พิเศษ
- สามัญ
- ฉุกเฉิน
สหกรณ์อื�น
รวม
9 เงินให้กู้คงเหลือ
สมาชิก
สหกรณ์อื�น
รวม
10 กําไรสุทธิ

2559
2558
เพิ�ม
(บาท)
(บาท)
( ลด )
5,198,030,470.00 4,935,095,210.00 262,935,260.00
588,420,958.54
546,632,051.84
41,788,906.70
41,051,950.00
38,228,170.00
2,823,780.00
8,492,020,854.93 7,829,049,179.80 662,971,675.13
3,349,014,020.75 3,419,672,716.91
(70,658,696.16)
708,756,948.81
315,752,501.15 393,004,447.66
776,100,890.80
621,735,306.88 154,365,583.92
3,134,185,686.46
925,372,203.67 2,208,813,482.79
410,041,079.99 2,426,046,268.44 (2,016,005,188.45)
18,893,953.12
34,254,205.75
(15,360,252.63)
95,028,275.00
86,215,977.00
8,812,298.00
1,510,000,000.00 1,100,000,000.00 410,000,000.00
180,000,000.00
0.00
180,000,000.00
14,926,215,359.92 13,750,766,788.49 1,175,448,571.43
2,190,749,389.79
188,816,586.72
1,454,803,056.91
547,129,746.16
2,091,000,000.00
4,281,749,389.79

2,284,529,236.34
(93,779,846.55)
250,420,300.00
(61,603,713.28)
1,663,935,796.34 (209,132,739.43)
370,173,140.00 176,956,606.16
4,627,000,000.00 (2,536,000,000.00)
6,911,529,236.34 (2,629,779,846.55)

4,210,553,859.32
4,440,135,410.77
8,650,689,270.09
414,745,314.32

3,992,424,686.61
4,769,392,410.75
8,761,817,097.36
386,311,742.95

218,129,172.71
(329,256,999.98)
(111,127,827.27)
28,433,571.37
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วาระที่
วาระที่ 5

5

เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ปี 2560
ในปี 2559 มีกรรมการดําเนินการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 8 คน จากหน่วยต่างๆ ดังนี ้
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
1. นายเฉลียว
พันธุ์สีดา
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ครบวาระที่ 1
2. นายพชรพล
คุ้มจัน่
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ครบวาระที่ 1
3. นายสมชาย
ไกรสังข์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ครบวาระที่ 1
4. นายอมรพงศ์
สุธรรมรักษ์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ครบวาระที่ 1
5. นายเกษม
บุณยวัชระ
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
ครบวาระที่ 1
6. นายครื่ น
มณีโชติ
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ครบวาระที่ 1
7. นายไพโรจน์
เทพวัลย์
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
ครบวาระที่ 1
8. นางสาวธัญภา
สอนสา
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครบวาระที่ 1
ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการดําเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552 ให้ ตงคณะกรรมการสรรหา
ั้
ทําหน้ าที่ดําเนินการจัดการสรรหากรรมการดําเนินการแทนกรรมการดําเนินการที่หมดวาระ
ผลการลงคะแนนสรรหา มีผ้ ไู ด้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2560 ดังนี ้
1. นายเสถียร
อักษรชู
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. นายสมชาย
ไกรสังข์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. นายพชรพล
คุ้มจัน่
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4. นายเฉลียว
พันธุ์สีดา
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
5. นายเกษม
บุณยวัชระ
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
6. นายครื่ น
มณีโชติ
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. นายรุ่งรัตน์
พระนาค
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
8. นางสาวธัญภา
สอนสา
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มติท่ ปี ระชุม

่ 5 มใหญ่สามัญประจำาปี 2560
44วาระที
ประชุ

1

ผลการสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 52 ได้ กําหนดการประชุมเพื่อสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการ
ดําเนินการ คนต่อไป โดยได้ เชิญกรรมการดําเนินการที่ยงั อยู่ในวาระ และผู้ที่ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการ
ดําเนินการ ประจําปี 2560 เข้ าร่ วมประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 เพื่อเลือกระหว่างกันเอง ในการสรรหา
ตําแหน่งประธานกรรมการ ตามระเบี ยบว่าด้ วยคณะกรรมการดําเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด เพื่อให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เลือกตัง้
เป็ นประธานกรรมการดําเนินการ
ที่ประชุมมีมติให้ เสนอ นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ เป็ นประธานกรรมการ ประจําปี 2560
มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 5

2
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วาระที่ 6

วาระที่

6

รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2559

วาระที่ 6
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1

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ จํากัด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เรียน ทีป่ ระชุ มใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น ข้าพเจ้าได้ทาํ การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุ ปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
การบริ หารงานของสหกรณ์เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ์ สามารถบริ หารงานให้บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอย่างทัว่ ถึง
3.2 ด้ านการเงิน
การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการรับ – จ่ายและเก็บรักษา
เงินที่สหกรณ์กาํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ เว้นแต่ในกรณี ที่ธนาคารหยุดทําการ จึงจําเป็ นต้องเบิกเงินสํารองไว้
บริ การสมาชิกเกินกว่าวงเงินที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งผูร้ ับผิดชอบได้จดั ทํารายงานเสนอกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี มียอดถูกต้องตรง
ตามบัญชี สมุดคู่ฝากธนาคารและใบแจ้งยอดของธนาคาร
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3.3 ด้ านบัญชี
สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล ซึ่ ง
พัฒนาโดย บริ ษทั ไอโซแคร์ ซิ สเตมส์ จํากัด การบันทึกบัญชีของสหกรณ์เรี ยบร้อย เป็ นปั จจุบนั มี
เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์
20

21

3.4 ด้ านเงินลงทุน สหกรณ์ได้นาํ เงินไปลงทุนทั้งสิ้ นจํานวน 2,696,532,980.94 บาท

จําแนกได้ดงั นี้

(1) หุ น้ กู้
จํานวนเงิน 2,081,219,695.89 บาท
(2) พันธบัตร
จํานวนเงิน
160,000,000.00 บาท
(3) ถือหุน้ กับสหกรณ์และบริ ษทั ฯ
จํานวนเงิน
187,752,000.00 บาท
(4) ลงทุนหลักทรัพย์(บริ หารจัดการ) จํานวนเงิน
267,561,285.05 บาท
การลงทุนเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ
23

24

25

ดังนี้

3.5 ด้ านการให้ เงินกู้แก่ สมาชิ ก
ระหว่างปี สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกทั้งสิ้ น จํานวน 2,190,749,389.79 บาท จําแนกได้
27

(1) เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ ิเศษ
28

29

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

547,129,746.16 บาท
1,454,803,056.91 บาท
188,816,586.72 บาท

วันสิ้ นปี มีเงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือทั้งสิ้ น 4,210,553,859.32 บาท
การให้เงินกูเ้ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
หลักฐานการเป็ นหนี้และการคํ้าประกันครบถ้วน
30

31

ลูกหนี้แต่ละรายมี

3.6 การให้ เงินกู้แก่ สหกรณ์ อื่น
ระหว่างปี สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นจํานวน 2,091,000,000.00 บาท วันสิ้ นปี
มียอดคงเหลือทั้งสิ้ น จํานวน 4,440,135,410.77 บาท
การให้เงินกูเ้ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ การส่ งชําระเงินกูเ้ ป็ นไปตามงวดที่กาํ หนดไว้
33

34

3.7 ด้ านการกู้ยืม
ยอดยกมาต้นปี จํานวน 0.00 บาท กูร้ ะหว่างปี จํานวน 1,510,000,000.00 บาท ส่ ง
ชําระคืนระหว่างปี จํานวน 1,330,000,000.00 บาท วันสิ้ นปี มีหนี้คงเหลือ จํานวน 180,000,000.00 บาท
การกูย้ มื เป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควร
36
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3.8 ด้ านเงินรับฝาก
ระหว่างปี สหกรณ์รับฝากเงิน รวม 7 ประเภท ดังนี้
(1) เงินรับฝากประจํา 12 เดือน
จํานวนเงิน
(2) เงินรับฝากประจํา 24 เดือน
จํานวนเงิน
(3) เงินรับฝากสินทรัพย์ทวี
จํานวนเงิน
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
จํานวนเงิน
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
จํานวนเงิน
(6) เงินรับฝากออมทรัพย์
จํานวนเงิน
(7) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน

3,295,386,685.98
697,040,057.42
100,063,875.00
349,736,659.96
40,271,586.33
1,286,914,082.40
3,372,479,552.76
9,141,892,499.85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภทเป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

ที่สหกรณ์กาํ หนดไว้
3.9 ด้ านทุนเรื อนหุ้น
ระหว่างปี สหกรณ์ระดมหุ ้นจากสมาชิก จํานวน 328,836,810.00 บาท จ่ายคืนค่าหุ น้
จํานวน 65,901,550.00 บาท ทุนเรื อนหุ น้ คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี จํานวน 5,198,030,470.00 บาท
การเพิม่ หุ น้ และการจ่ายคืนค่าหุ น้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการถือหุน้ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนิ นการ
ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 675 คน ลดลง 209 คน คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี 11,109 คน
และสมาชิกสมทบ 149 คน
3.10 ด้ านทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
รายการ
ต้นปี
เพิ่มระหว่างปี ลดระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
30,018,300.81 1,000,000.00
31,018,300.81
ทุนสาธารณประโยชน์
7,503,517.25 2,700,000.00 3,606,962.00
6,596,555.25
ทุนสะสมจัดให้มีสํานักงาน
25,591,000.00
100,000.00
25,691,000.00
ทุนสาธารณประโยชน์ –เงินบําเหน็จหุ้น 13,547,509.26
50,000.00
130,392.75 13,467,116.51
รวม
76,660,327.32 3,850,000.00 3,737,354.75 76,772,972.57
การเพิ่มขึ้นและลดลง เป็ นไปตามระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
การอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ
3.11 ด้ านรายจ่ าย
ในระหว่างปี รายจ่ายต่าง ๆ ได้จ่ายไปในกิจการของสหกรณ์ ชอบด้วยเหตุผลการจ่าย
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เป็ นไปตามระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการดําเนินการ และอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมตั ิไว้
4. สรุ ปผลการตรวจสอบ
- การบัญชี
การบันทึกบัญชี เรี ยบร้อยเป็ นปั จจุบนั เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
48

มีครบถ้วน ถูกต้อง
เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน มีครบถ้วน ถือใช้เป็ นหลักฐานการจ่าย
เงินได้
คําขอกูเ้ งิน หนังสื อสัญญากูเ้ งิน หนังสื อคํ้าประกันเงินกู้ และหลักประกัน
เงินกู้ มีครบถ้วน ถือใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินกูไ้ ด้

49

50

- การเงิน

51

52

53

- การให้เงินกู้

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

54

645 หมู่บา้ นโชคชัยปั ญจทรัพย์
ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ 10310
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(นายวิทศั วัฒนศักดิ์)
ผูต้ รวจสอบกิจการ

วาระที่ 7

วาระที่

7

พิจารณา งบการเงิน ปี 2559

วาระที่ 7

1
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด
ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
2

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ์ เ ป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํ าและการนํ าเสนองบการเงิ น
เหล่านีโ้ ดยถูกต้ องตามที่ ควรตามระเบี ยบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
4

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ซึง่ กําหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
6

การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับ
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ
บัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบ
การเงิ น ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดัง กล่าว ผู้ส อบบัญ ชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควร
ของสหกรณ์ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้ และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ รวมทังการประเมิ
้
นการนําเสนอ
งบการเงินโดยรวม
7
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ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนี ้ แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับ
ปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้ อมูลและเหตุการณ์ที่เน้ น
ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตุงบแสดงฐานะการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5 เงินฝาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จํากัด จํานวนรวม 19,315,570.31 บาท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
จํากัด อยูร่ ะหว่างปฏิบตั ิตามแผนฟื น้ ฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จํากัด ฉบับที่ศาล
ล้ มละลายกลางมีคําสัง่ เห็นชอบด้ วย ซึง่ กําหนดให้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จํากัด ชําระหนี ้เงินต้ น
คืนทุกครึ่งปี เป็ นเวลา 26 ปี (ปี 2559 – 2584) โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ทังนี
้ ้
สังเกตข้ างต้ น

ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินของสหกรณ์ไม่ได้ มีเงื่อนไขในเรื่ องที่ข้าพเจ้ าขอให้

(ลงชื่อ)
(นายตฤณ กลิ่นขจร)
ผู้สอบบัญชี
สํานักสอบบัญชีลกั ขณา เขคม
18 ซอย 42 แยก 9 เสนานิคม 1
แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กทม. 10230
วันที่ 10 มกราคม 2560
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื�น
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั�น จํากัด ระยะสั�น-สุทธิ
เงินลงทุนระยะสั�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�น - สุทธิ
ลูกหนี�ตามคําพิพากษา
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
ลูกหนี�สุทธิ
ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั�น จํากัด ระยะยาว-สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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หมายเหตุ

3
4
5
6
7

8
9

5
6
7
10
11

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

468,672,430.39
3,028,647,091.08
1,570,643.26
110,000,000.00
1,960,116,442.92
1,437,145.00
1,437,145.00
0.00
2,317,525.62
31,201,546.00
5,602,525,679.27

897,326,152.00
1,332,593,126.82
0.00
344,000,000.00
1,937,258,301.64
1,738,037.00
1,738,037.00
0.00
1,846,440.44
31,269,437.24
4,544,293,458.14

17,744,927.05
2,586,532,980.94
6,694,169,682.63
23,903,913.03
1,040,031.00
298,146.00
9,323,689,680.65
14,926,215,359.92

20,928,679.32
2,325,244,541.96
6,831,980,971.83
26,231,561.04
1,417,906.00
669,670.20
9,206,473,330.35
13,750,766,788.49

หนี�สินและทุนของสหกรณ์

หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั�น
เงินรับฝาก
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
หุ้นที�ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื�น ๆ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี�สินและทุนของสหกรณ์

หมายเหตุ

12
13

14

15

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

180,000,000.00
8,492,020,854.93
4,636,898.63
8,676,657,753.56

0.00
7,829,049,179.80
5,383,956.40
7,834,433,136.20

48,360,863.50
48,360,863.50
8,725,018,617.06

48,294,647.50
48,294,647.50
7,882,727,783.70

5,198,030,470.00
511,647,985.97
76,772,972.57
414,745,314.32
6,201,196,742.86
14,926,215,359.92

4,935,095,210.00
469,971,724.52
76,660,327.32
386,311,742.95
5,868,039,004.79
13,750,766,788.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ)........................................
(นายธาดาศักดิ� วชิรปรีชาพงษ์)
ประธานกรรมการ
(ลงชื�อ)........................................
(นายเฉลียว พันธุ์สีดา)
เลขานุการ
วันที� 9 มกราคม 2560
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ปี 2559
บาท
%
รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี�ยรับเงินให้กู้
487,717,508.40
68.75
ดอกเบี�ยรับเงินฝาก
97,259,091.36
13.71
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
124,389,904.46
17.54
รวมรายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
709,366,504.22 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและเงินลงทุน
ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี�ยจ่ายเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและเงินลงทุน
หัก หนี�สงสัยจะสูญ
หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�เงินกู้
รวมหนี�สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ

บาท

ปี 2558

%

507,713,855.48
27,025,985.02
129,473,706.96
664,213,547.46

76.44
4.07
19.49
100.00

235,999,620.57
2,089,780.79
238,089,401.36

33.27
0.30
33.57

225,210,734.89
2,136,356.08
227,347,090.97

33.91
0.32
34.23

2,710,668.38
2,710,668.38
468,566,434.48

0.38
0.38
66.05

0.00
0.00
436,866,456.49

0.00
0.00
65.77

บวก รายได้อื�น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้ค่าบํารุงห้องพัก - บ้านพัก
รายได้เบ็ดเตล็ด
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
รวมรายได้อื�น

72,500.00
1,180,735.00
633,718.40
0.00
1,886,953.40

0.01
0.17
0.09
0.00
0.27

64,100.00
2,163,611.00
1,885,825.44
702,000.00
4,815,536.44

0.01
0.33
0.28
0.11
0.73

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที�
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าพาหนะเบี�ยเลี�ยง
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที�
เงินประกันสังคม
บําเหน็จเจ้าหน้าที�
เงินประจําตําแหน่ง

19,031,520.00
119,130.00
1,079,822.31
2,114,152.00
347,604.00
3,698,400.00
712,000.00

2.68
0.02
0.15
0.30
0.05
0.52
0.10

18,541,140.00
122,935.00
1,230,720.78
2,067,372.50
338,789.00
3,383,880.00
723,000.00

2.79
0.02
0.19
0.31
0.05
0.51
0.11

56 ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560

ปี 2559

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
ค่าเช่าที�พักรายเดือน
ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสํานักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคารสถานที�และอุปกรณ์
ค่าเสื�อมราคา
ค่าซ่อมแซมของใช้สํานักงาน
ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ
ค่าเบี�ยประกันจ่าย
ค่าบริการรายปี
ค่าตอบแทนเหมาทําความสะอาด
ซอฟแวร์ตัดจ่าย
ค่านํ�ามันรถยนต์
ค่าเช่าสํานักงานสหกรณ์
ค่าภาษีที�ดิน
ค่าภาษีรถยนต์
ค่าเช่าสายอินเตอร์เน็ตเพื�อเชื�อมสาขา
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายสมาชิก
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื�น
ค่าสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทนกรรมการประจําสํานักงาน
ค่าเบี�ยประชุม
ค่ารับรอง
ค่าลงทะเบียนสัมมนา
ค่าของใช้สํานักงาน
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย/์ ธนาคาร
รายจ่ายอื�น
ค่าตอบแทนผู้เก็บเงินประจําหน่วย
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี

ปี 2558

บาท
567,263.00
35,000.00
795,500.00
478,699.20

%
0.08
0.00
0.11
0.07

บาท
555,480.00
45,000.00
4,494,900.00
519,607.91

%
0.08
0.01
0.68
0.08

2,998,857.81
155,947.12
41,556.61
976,906.39
322,390.49
20,400.00
377,875.00
101,111.00
0.00
34.52
1,900.00
130,139.88

0.42
0.02
0.01
0.14
0.05
0.00
0.05
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02

2,965,575.22
91,516.50
26,340.44
960,780.18
324,035.55
19,600.00
377,875.00
154,843.56
120,000.00
12.52
3,800.00
512,902.11

0.45
0.01
0.00
0.14
0.05
0.00
0.06
0.02
0.02
0.00
0.00
0.08

7,061,581.34
1,792,155.00

1.00
0.25

6,881,330.00
1,361,089.00

1.04
0.20

1,272,300.00
362,100.00
288,700.00
284,839.46
76,800.00
253,140.24
308,257.75
164,462.63
382,873.50
4,539,927.10
240,000.00
192,000.00
164,477.00

0.18
0.05
0.04
0.04
0.01
0.04
0.04
0.02
0.05
0.64
0.03
0.03
0.02

592,500.00
361,500.00
291,100.00
311,613.00
78,000.00
250,657.80
315,881.70
253,928.50
298,030.00
4,300,888.00
240,000.00
192,000.00
3,000.00

0.09
0.05
0.04
0.05
0.01
0.04
0.05
0.04
0.04
0.65
0.04
0.03
0.00
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ปี 2559

ค่าไฟฟ้า-นํ�าประปา-โทรศัพท์
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายห้องพัก-บ้านพัก
ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน
ค่าหนังสือวารสาร/หนังสือพิมพ์
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์
ค่าจัดพิมพ์ข่าวสหกรณ์และระเบียบข้อบังคับ
ค่าชุดกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าที�ปรึกษากฏหมาย,คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสารตามสัญญาบริการ
ค่าโครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
ค่าใช้จ่ายจัดงาน 48 ปี
ค่าเช่าพื�นที�วางHOST
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�ตามคําพิพากษา
ข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน)สุทธิ

บาท
891,561.93
273,631.28
177,988.75
87,700.00
50,890.00
56,000.00
184,510.80
37,500.00
2,656.08
11,025.00
10,000.00
29,604.22
0.00
2,348,525.50
315,082.90
0.00
(300,892.00)
42,465.75
55,708,073.56
414,745,314.32

%
0.13
0.04
0.03
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
0.04
0.00
(0.04)
0.01
7.85
58.47

ปี 2558

บาท
845,639.93
239,833.18
137,172.70
103,200.00
51,330.00
48,000.00
192,600.00
26,000.00
3,948.50
11,988.00
0.00
27,757.73
357,668.00
0.00
0.00
13,487.67
0.00
0.00
55,370,249.98
386,311,742.95

หมายเหตุ ข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน จํานวน 42,465.75 บาท เป็นการแก้ไขบัญชีดอกเบี�ยรับเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี�ยนคลองจั�น
ซึ�งได้รับในปี 2558 และมาปรับปรุงบัญชีเป็นรายการข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที� กษ 1110/ว. 3171 ลงวันที� 21 กันยายน 2559 และหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที� กษ 0404/ว.70 ลงวันที� 4 กรกฎาคม 2559

58 ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560

%
0.13
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.34
58.16

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ปี 2559
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
414,745,314.32
รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์
2,998,857.81
หนี�สงสัยจะสูญลูกหนี�ตามคําพิพากษา
(300,892.00)
หนี�สงสัยจะสูญลูกหนี�เงินกู้
2,710,668.38
ซอฟแวร์ตัดจ่าย
377,875.00
ค่าปรับปรุงสํานักงานตัดจ่าย
371,524.20
ดอกเบี�ยค้างรับ
(33,111,762.76)
ค่าเบี�ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
241,284.99
ค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า
288,467.21
ค่าภาษีโรงเรือน
130,515.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1,285,793.35
เครื�องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
273,631.28
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที�
3,698,400.00
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
0.00
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
0.00
เงินสดจ่ายบําเหน็จเจ้าหน้าที�
(874,620.00)
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
392,835,056.78
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์
(2,091,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์
2,420,256,999.98
เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน
(665,904,925.56)
เงินสดรับจากลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน
593,482,072.09
เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้สามัญ
(3,402,487,272.44)
เงินสดรับจากลูกหนี�เงินกู้สามัญ
3,303,899,103.82
เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้พิเศษ
(1,022,646,827.81)
เงินสดรับจากลูกหนี�เงินกู้พิเศษ
975,528,677.19
เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้สวัสดิการ
(1,334,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี�เงินกู้สวัสดิการ
2,448,652.27

ปี 2558
บาท
386,311,742.95
2,965,575.22
0.00
0.00
377,875.00
472,607.91
(32,531,522.58)
247,160.00
290,112.27
0.00
1,269,689.25
239,833.18
3,383,880.00
13,487.67
(702,000.00)
(231,660.00)
362,106,780.87
(4,627,000,000.00)
5,205,632,643.88
(480,268,933.98)
463,796,484.82
(3,279,336,631.79)
2,907,013,207.88
(1,026,641,250.75)
930,153,626.56
(500,000.00)
2,536,417.17
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ลูกหนี�ตามคําพิพากษาลดลง
เงินสดจ่ายซื�อเครื�องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดรับดอกเบี�ยค้างรับ
เงินสดจ่ายค่าเบี�ยประกันจ่ายล่วงหน้า
เงินสดจ่ายค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า
เงินสดจ่ายค่าภาษีโรงเรือนจ่ายล่วงหน้า
หนี�สินดําเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินรอจ่าย
เงินสดรับเงินรอจ่าย
เงินสดจ่ายเงินรับล่วงหน้า
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้า
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนําส่ง
เงินสดรับเงินประกันสังคมรอนําส่ง
เงินสดจ่ายภาษีดอกเบี�ยเงินฝากหัก ณ ที�จ่าย
เงินสดรับภาษีดอกเบี�ยเงินฝากหัก ณ ที�จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย
เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื�อหุ้นชุมนุมธนกิจไทย
เงินสดจ่ายซื�อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
เงินสดจ่ายซื�อพันธบัตร
เงินสดจ่ายซื�อหุ้นกู้
เงินสดจ่ายซื�อตั�วสัญญาใช้เงิน
เงินสดรับจากการไถ่ถอน/จําหน่ายหุ้นกู้
เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน
เงินสดจ่ายซื�อเครื�องใช้สํานักงาน
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดรับเงินประกันบ้านเช่า
เงินสดจ่ายเงินประกันบ้านเช่า
เงินสดจ่ายเบี�ยประกันเงินกู้ สวส
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ปี 2559
บาท
300,892.00
(290,209.15)
32,598,390.30
(245,011.81)
(288,499.00)
0.00

ปี 2558
บาท

0.00
(255,891.75)
29,101,932.61
(254,876.14)
(290,310.00)
(130,515.00)

(1,269,689.25)
(89,956.89)
241,762.14
(1,082,574,404.39)
1,082,600,711.79
7,000.00
(341,226.00)
341,517.00
(1,167,414.14)
1,181,910.55
(1,710,218.09)
1,701,485.91
536,074,577.29

(925,104.44)
(46,706.72)
46,906.72
(971,074,895.88)
971,127,246.88
0.00
(337,269.00)
338,043.00
(2,349,259.00)
2,189,689.26
(1,653,386.81)
1,664,658.68
484,642,607.07

0.00
(11,000.00)
0.00
(410,000,000.00)
0.00
382,722,561.02
0.00
(671,209.80)
0.00
56,400.00
(132,600.00)
(2,681,364.00)

(31,000,000.00)
(11,000.00)
(30,000,000.00)
(210,000,000.00)
(20,000,000.00)
438,787,816.39
(327,370.00)
(2,296,315.30)
707,000.00
7,000.00
(3,300.00)
(3,547,804.50)

เงินสดรับเบี�ยประกันเงินกู้ สวส
เงินสดจ่ายซอฟแวร์
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสํานักงาน
เงินสดรับเงินประกันการทํางาน
เงินสดจ่ายเงินประกันการทํางาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายชําระหนี�เงินกู้ยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี�ยคืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที�
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดรับทุนสํารอง
เงินสดจ่ายทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ
เงินสดสุทธิได้มา จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสินปี

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(30,717,212.78)

0.00
(1,694,987.00)
(125,470.00)
43,000.00
(138,000.00)
140,400,569.59

1,510,000,000.00
(1,330,000,000.00)
12,596,924,479.49
(11,933,952,804.36)
(10,000.00)
(285,731,886.75)
(45,680,824.50)
(10,317,100.00)
2,795,461,580.00
(2,532,526,320.00)
0.00
(3,737,354.75)
760,429,769.13
1,265,787,133.64
2,250,847,958.14
3,516,635,091.78

1,100,000,000.00
(1,100,000,000.00)
11,710,098,457.56
(10,785,786,999.32)
(10,000.00)
(270,133,429.00)
(38,816,567.50)
(9,954,000.00)
2,604,294,760.00
(2,371,035,480.00)
10,000.00
(3,479,911.00)
835,186,830.74
1,460,230,007.40
790,617,950.74
2,250,847,958.14
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
1. สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ
- สหกรณ์บันทึกการบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี�ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี�ยคูณด้วย
จํานวนเงินต้นที�ค้างชําระตามระยะเวลาที�กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที�เกิดจากดอกเบี�ยเงินให้กู้ของลูกหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
จํานวน....574,985.16.....บาท ซึ�งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี�ยเงินให้กู้ของลูกหนี�ดังกล่าวแล้ว จะทําให้สหกรณ์
มีกําไรสุทธิประจําปีเป็นจํานวน…415,320,299.48…..บาท
- สหกรณ์จัดประเภทเงินลงทุนระยะสั�น/เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดโดยพิจารณาจากเงินลงทุนซึ�งไม่มีสภาพคล่องในตลาดซื�อง่ายขายคล่อง และสหกรณ์มีความตั�งใจที�จะถือ
จนถึงกําหนดชําระไถ่ถอน
- เงินลงทุนในตราสารทุนระยะสั�น/เงินลงทุนในตราสารทุนระยะยาวที�เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดแสดงด้วยราคาทุน สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนระยะสั�น/เงินลงทุนในตราสารทุนระยะยาวที�เป็นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ที�อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั�งนี� สหกรณ์รับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
เป็นกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นโดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์ และจะรับรู้
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื�อสหกรณ์ได้จําหน่ายเงินลงทุนนั�น
- เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น/เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะยาวที�เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ด้วยผลต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่าที�ตราไว้ของเงินลงทุนในตราสารหนี� โดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของตราสารหนี� สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น/เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะยาวที�เป็นเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ที�อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั�งนี� สหกรณ์รับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าของ
เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นโดยแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของทุนสหกรณ์ และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื�อสหกรณ์ได้
จําหน่ายเงินลงทุนนั�นในราคาทุนตัดจําหน่าย
การลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุนของสหกรณ์ สหกรณ์ถือครองจนครบกําหนดตามนโยบายของสหกรณ์ ไม่ได้ซื�อมา
เพื�อขายเก็งกําไร จึงไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และอยู่ในกรอบแห่งมติของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
บางรายการเจ้าของเงินลงทุนได้ขอไถ่ถอนก่อนกําหนดโดยให้ค่าตอบแทน รายละเอียดระบุในการตรวจสอบในกระดาษ
ทําการของผู้สอบบัญชีแล้ว
- การให้สมาชิกกู้ฉุกเฉินสหกรณ์ให้ชําระงินกู้ภายในระยะเวลา 30 งวด ได้แนะนําให้สหกรณ์ชําระเงินกู้ ภายใน 12 งวด
- สหกรณ์ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญไว้ในจํานวนที�เพียงพอสําหรับการขาดทุนซึ�งอาจเกิดขึ�น โดยการพิจารณาลูกหนี�แต่ละราย
ที�ค้างอยู่ ณ วันสิ�นปี หรือ โดยวิธีคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหนี� ณ วันสิ�นปี หรือโดยคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหนี� ณ วันสิ�นปี
ตามอายุของหนี�ที�ค้างชําระของลูกหนี�แต่ละราย (กรณีสหกรณ์ไม่อยู่ในข่ายถือใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
จัดชั�นคุณภาพลูกหนี�เงินกู้และการเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544)
- เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั�น จํากัด จํานวน 19,315,570.31 บาท บันทึกบัญชีด้วยจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันสิ�นปี
ปัจจุบันซึ�งมีเงินต้นจํานวน 19,315,570.31 บาท เนื�องจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั�น จํากัด อยู่ระหว่างการฟื�นฟูกิจการ เพื�อให้
สามารถดําเนินงานได้ต่อไปตามปกติ ประกอบกับสหกรณ์ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื�อแก้ไขปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินโดยคง
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เงินฝากไว้ที�สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั�น จํากัด ซึ�งเป็นไปตามมติที�ประชุม ระหว่างคณะกรรมการดําเนินงานชั�วคราวของสหกรณ์เครดิต
ยูเนียนคลองจั�น จํากัด กับสหกรณ์ผู้ฝากเงิน
- สหกรณ์ไม่มีสินทรัพย์ที�จัดหามาด้วยเงินบริจาค/เงินอุดหนุน
- 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�นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดและมีรายการทรัพย์สิน
ที�มีอายุการใช้งานครบ 20 ปีแล้ว จึงตัดค่าเสื�อมราคาหมด คงเหลือราคาทรัพย์สิน จํานวน 1.00 บาท กระดาษทําการที�ดิน
อุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา (รายการที� 1)
- สิทธิประโยชน์ในที�ดิน ตัดจ่ายตามอายุการใช้สิทธิที�ได้รับ / อายุการใช้ประโยชน์
- สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ต่าง 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 พฤศจิกายน 2550
2 สหกรณ์ได้มีการจัดรูปแบบการแสดงรายการเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี�ยนคลองจั�น จํากัด ในงบการเงินปีก่อนให้สอดคล้องกับการแสดงรายการ
ในงบการเงินปีปัจจุบัน
3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจํา
บัตรเงินฝาก
สลากออมสิน/สลากออมทรัพย์
รวม

ปี 2559
บาท
499,439.00

ปี 2558
บาท
470,674.00

11,000.00
312,413,991.39
98,748,000.00
55,000,000.00
2,000,000.00
468,672,430.39

11,000.00
510,096,478.00
133,748,000.00
251,000,000.00
2,000,000.00
897,326,152.00
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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� 680-1-00099-0 จํานวนเงิน 10,000,000 บาท
สหกรณ์นําไปคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารธนชาต 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
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ประเภทประจํา บัญชีเลขที� 677-2-00046-5 จํานวนเงิน 10,000,000 บาท
สหกรณ์นําไปคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในวงเงิน 10,000,000 บาท
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประเภทประจํา บัญชีเลขที� 064-6-01152-8 จํานวนเงิน 10,000,000 บาท
สหกรณ์นําไปคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในวงเงิน 10,000,000 บาท
4. เงินฝากสหกรณ์อื�น ประกอบด้วย
ปี 2559
ปี 2558
บาท
บาท
สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)
7,400,000.00
8,200,000.00
สหกรณ์การเกษตรบ้านเกาะตาล จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)
15,000,000.00
15,000,000.00
สหกรณ์การเกษตรบ้านเกาะตาล จํากัด (ออมทรัพย์)
22,836,916.18
15,383,062.93
สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)
15,000,000.00
20,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด (ประจํา)
1,250,000,000.00
570,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด (ออมทรัพย์)
10,174.90
10,063.89
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)
1,000,000.00
2,200,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การ ขสมก จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)
2,400,000.00
1,800,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)
50,000,000.00
50,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)
200,000,000.00
200,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประจํา)
1,400,000,000.00
450,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)
30,000,000.00
0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)
10,000,000.00
0.00
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)
25,000,000.00
0.00
3,028,647,091.08
1,332,593,126.82
เงินฝากสหกรณ์อื�นข้างต้น แยกเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 22,847,091.08 บาท ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 355,800,000.00 บาท
และประเภทประจํา 2,650,000,000.00 บาท
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5. เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี�ยนคลองจั�น จํากัด - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2559
บาท
บาท
ระยะสั�น
ระยะยาว
เงินฝาก สค.คลองจั�น จํากัด
1,570,643.26
17,744,927.05
เงินฝาก สค.คลองจั�น จํากัด - สุทธิ
1,570,643.26
17,744,927.05
6. เงินลงทุน

ปี 2558
บาท
ระยะสั�น
0.00
0.00

บาท
ระยะยาว
20,928,679.32
20,928,679.32

ประกอบด้วย
ปี 2559
บาท

เงินลงทุนระยะสั�น
เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้-บมจ.ปูนซิเมนท์ไทย
หุ้นกู้- บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์
หุ้นกู้-บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิตอล
หุ้นกู้- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
หุ้นกู้-บมจ.พฤกษาเรียวเอสเตท
หุ้นกู้ - บมจ.การบินไทย
หุ้นกู้ไม่มีประกัน-บมจ.ปตท.
หุ้นกู้-บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
หุ้นกู้-บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
หุ้นกู้-บมจ.ควอลิตี�เฮ้าส์
หุ้นกู้-บมจ.ภัทรลิสซิ�ง
หุ้นกู้-บมจ.เอ็ม บี เค
หุ้นกู้-บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศัย
รวมเงินลงทุนระยะสั�น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตร ธกส
พันธบัตร ขสมก
พันธบัตร ธอส
หุ้นกู้ บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศัย
หุ้นกู้-บมจ.เจริญโภคภัณฑ์
หุ้นกู้ไม่มีประกัน-บมจ.ปตท.
หุ้นกู้ - บมจ.การบินไทย
หุ้นกู้ - บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จํากัด

ปี 2558
บาท

ราคาตัดจําหน่าย
0.00
30,000,000.00
35,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000,000.00

ราคาตัดจําหน่าย
111,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
30,000,000.00
18,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
344,000,000.00

ราคาตัดจําหน่าย
30,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
250,000,000.00
475,000,000.00
445,000,000.00
10,000,000.00

ราคาตัดจําหน่าย
30,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
0.00
150,000,000.00
475,000,000.00
325,000,000.00
10,000,000.00
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ปี 2559
ปี 2558
บาท
บาท
หุ้นกู้-ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
50,000,000.00
50,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.นํ�าประปาไทย
10,000,000.00
10,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
20,000,000.00
5,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.เหมราชพัฒนาที�ดิน
140,000,000.00
140,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.พฤกษาเรียวเอสเตท
0.00
5,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล
25,000,000.00
60,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
100,000,000.00
100,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.เอ็ม บี เค
30,000,000.00
30,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.โตโยต้า ลีสซิ�ง
15,000,000.00
15,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.บ้านปู
45,000,000.00
45,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
30,000,000.00
0.00
หุ้นกู้-บมจ.ปูนซิเมนท์ไทย
75,000,000.00
70,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์
70,000,000.00
60,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.บางกอก เชน ฮอสฯ
0.00
10,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ.ทุนธนชาต
40,000,000.00
40,000,000.00
หุ้นกู้-ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส จํากัด (มหาชน)
0.00
30,000,000.00
หุ้นกู้ บ.นิติบุคคลเฉพาะกิจ (7)
26,219,695.89
27,942,256.91
หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง
30,000,000.00
10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.โกลว์
10,000,000.00
10,000,000.00
หุ้นกู้ บ.นํ�าตาลมิตรผล จํากัด
10,000,000.00
10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไทคอนฯ
20,000,000.00
0.00
โครงการร่วมลงทุนหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
267,561,285.05
299,561,285.05
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
100,000,000.00
100,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด
81,000,000.00
81,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด
52,000.00
41,000.00
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
6,500,000.00
6,500,000.00
หุ้นบริษัทนมไทย - เดนมาร์ก จํากัด
200,000.00
200,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย
20,000,000.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี�ยุคเกอร์
25,000,000.00
0.00
2,586,532,980.94
2,325,244,541.96
เงินลงทุนระยะยาว บริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ณ วันสิ�นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงิน ของบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) มีผลขาดทุนสะสม 296,033,796.00 บาท และมีมูลค่าหุ้นคงเหลือหุ้นละ -0.28 บาท ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์สหกรณ์ฯ
ผู้ซื�อหุ้น
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7. เงินให้กู้ยืม

ประกอบด้วย
ปี 2559

เงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้แก่สหกรณ์
ลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี�เงินกู้สามัญ
ลูกหนี�เงินกู้พิเศษ
ลูกหนี�เงินกู้สวัสดิการ
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้ยืม -ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี�เงินกู้พิเศษ
รวมเงินให้กู้ยืม -ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมเงินให้กู้ยืม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กู้ยืมสุทธิ

ปี 2558

บาท
ระยะสั�น

บาท
ระยะยาว

บาท
ระยะสั�น

บาท
ระยะยาว

1,475,146,672.91
74,908,730.61
354,473,987.86
54,249,367.88
854,310.76
1,959,633,070.02

2,964,988,737.86
178,571,637.00
2,409,787,975.57
1,135,368,119.12
5,453,213.08
6,694,169,682.63

1,490,688,951.56
63,741,733.84
330,387,423.70
51,568,893.06
871,299.48
1,937,258,301.64

3,278,703,459.19
117,315,780.30
2,335,286,371.11
1,094,124,484.60
6,550,876.63
6,831,980,971.83

3,194,041.28
3,194,041.28
1,962,827,111.30
2,710,668.38
1,960,116,442.92

0.00
0.00
6,694,169,682.63
0.00
6,694,169,682.63

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1,937,258,301.64

0.00
6,831,980,971.83

8. ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย
ปี 2559
บาท
ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ - สมาชิก
ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ - สหกรณ์อื�น
รวม

ปี 2558
บาท

691,808.46
1,625,717.16
2,317,525.62

173,731.28
1,672,709.16
1,846,440.44

ปี 2559
บาท
337,480.01
472,162.68
5,597,875.13
24,657,331.61
79,196.11
57,500.46
0.00
31,201,546.00

ปี 2558
บาท
320,902.14
892,641.81
3,327,606.02
26,464,834.31
75,469.29
57,468.67
130,515.00
31,269,437.24

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เครื�องเขียนแบบพิมพ์
ดอกเบี�ยเงินฝากค้างรับ
ดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์อื�นค้างรับ
ดอกเบี�ยเงินลงทุนค้างรับ
ค่าเบี�ยประกันจ่ายล่วงหน้า
ค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า
ค่าภาษีโรงเรือนจ่ายล่วงหน้า
รวม
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10. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2559
ปี 2558
บาท
บาท
ที�ดิน
7,241,245.00
7,241,245.00
อาคาร
2,207,006.50
2,450,144.50
เครื�องใช้สํานักงาน
3,742,940.58
3,998,786.87
ยานพาหนะ
1,156,440.00
1,492,240.00
อาคารห้องพักสหกรณ์
8,789,659.31
10,043,324.92
อาคาร4คูหาจังหวัดยโสธร
3,765,479.45
3,965,479.45
รวม
26,902,770.84
29,191,220.74
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
2,998,857.81
2,959,659.70
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
23,903,913.03
26,231,561.04
ค่าเสื�อมราคาสะสม แยกเป็น ค่าเสื�อมราคาสะสมอาคาร และสิ�งปลูกสร้าง จํานวน 1,708,790.11 บาท ค่าเสื�อมราคาสะสมยานพาหนะ
จํานวน 335,800.00 บาท ค่าเสื�อมราคาสะสมเครื�องใช้สํานักงาน จํานวน 954,267.70 บาท
11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย

ค่าปรับปรุงสํานักงานรอตัดบัญชี
เงินประกันไฟฟ้า/ประปา
รวม

ปี 2559
บาท
212,871.00
85,275.00
298,146.00

ปี 2558
บาท
584,395.20
85,275.00
669,670.20

ปี 2559
บาท
776,100,890.80
3,563,120,719.57
4,152,799,244.56
8,492,020,854.93

ปี 2558
บาท
621,735,306.88
3,385,672,677.86
3,821,641,195.06
7,829,049,179.80

ปี 2559
บาท
1,285,793.35
592,520.73
93,358.40
114,934.18
67,550.97

ปี 2558
บาท
1,269,689.25
585,520.73
67,051.00
100,437.77
76,283.15

12. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจํา
รวม
13. หนี�สินหมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เงินค้างจ่าย
เงินรอตรวจสอบ
เงินรับล่วงหน้า
ภาษีดอกเบี�ยเงินฝากหัก ณ ที�จ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย
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เงินประกันสังคมรอนําส่ง
เงินรอจ่าย
เงินปันผล
เงินเฉลี�ยคืน
รวม

ปี 2559
บาท
28,484.00
221,109.25
2,163,497.00
69,650.75
4,636,898.63

ปี 2558
บาท
28,193.00
69,304.00
3,115,179.75
72,297.75
5,383,956.40

ปี 2559
บาท
13,900.00
41,051,950.00
7,295,013.50
48,360,863.50

ปี 2558
บาท
90,100.00
38,228,170.00
9,976,377.50
48,294,647.50

ปี 2559
บาท
31,018,300.81
6,596,555.25
25,691,000.00
13,467,116.51
76,772,972.57

ปี 2558
บาท
30,018,300.81
7,503,517.25
25,591,000.00
13,547,509.26
76,660,327.32

14. หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เงินประกันบ้านเช่า
เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที�
เงินประกันเงินกู้สามัญ
รวม
15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื�น ๆ ประกอบด้วย

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสะสมจัดให้มีสํานักงาน
ทุนสาธารณประโยชน์ - เงินบําเหน็จหุ้น
รวม
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วาระที่ 8
พิจารณา จัดสรรกําไรสุ ทธิ ปี 2558

วาระที่

8

วาระที� 8

จัดสรรกําไร ประจําปี 2559
ผลการดําเนินการในรอบปี สหกรณ์มีกําไรสุทธิ

414,745,314.32 บาท

จึงขอเสนอการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 ดังนี�
1 ทุนสํารอง
2 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3 เงินปันผล (6.00 %)
4 เงินเฉลี�ยคืน (20.00 %)
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที�
6 ทุนสาธารณประโยชน์
7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8 ทุนสะสมให้มีสํานักงาน/สาขา
9 ทุนสะสมกองทุนบําเหน็จหุ้น

จํานวนเงิน (บาท)
42,810,781.07
10,000.00
302,418,641.50
50,951,891.75
10,954,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
500,000.00
100,000.00

ร้อยละ
10.32
0.01
72.92
12.29
2.64
0.96
0.72
0.12
0.02
100.00

การจัดสรรกําไรสุทธิ แยกตามส่วนผู้รับประโยชน์ดังนี�
1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉลี�ยคืน)
2 ให้สมาชิกทางอ้อม (ทุนสาธารณฯ+เงินรักษาระดับ+บําเหน็จหุ้น)
3 ทุนสํารองตามกฎหมายสหกรณ์
4 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที�
5 ทุนจัดให้มีสํานักงานสาขา
6 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รวม
วาระที่ 8
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353,370,533.25
7,100,000.00
42,810,781.07
10,954,000.00
500,000.00
10,000.00
414,745,314.32

ร้อยละ
85.21
1.70
10.32
2.64
0.12
0.01
100.00

1

วาระที่ 9

วาระที่

9

ตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2560
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 พิจารณาให้นายวิทศั วัฒนศักด์ อายุ 68 ปี
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2560 เป็ นเวลา 1 ปี และอนุมตั ิค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบกิจการ เป็ นจํานวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
มติทปี่ ระชุ ม

วาระที่ 9

1
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วาระที่ 10

วาระที่

10

ตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 พิจารณาให้ สํานักสอบบัญชีลกั ขณา เขคม และคณะ โดย
นายตฤณ กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 6237 เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และอนุมตั ิ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทังปี
้ เป็ นจํานวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 10
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1

วาระที่ 11

วาระที่

11

กําหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ได้พิจารณา
ความจําเป็ นในการสํารองเงินให้เกิดสภาพคล่อง เพื่อรองรับการให้บริ การแก่สมาชิก เนื่องจากปัจจุบนั
สหกรณ์มีทุนดําเนินการมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท และเป็ นเงินที่รับฝากจากสมาชิกประมาณแปด
พันล้านบาท
จึงกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื ได้ ประจําปี 2560 เท่ากับวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื ได้
ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
มติทปี่ ระชุ ม

วาระที่ 11

1
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 73

วาระที่ 12

วาระที่

12

พิจารณา ประมาณการรายจ่ าย ปี 2559

วาระที่ 12
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1

วาระที� 12

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
ประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2560
รายการสรุป
1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1.3 โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา
2 ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี -เงินกู้ยืม
3 งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
3.2 หมวดประชาสัมพันธ์
3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�
3.4 หมวดซอฟแวร์ และค่าลิขสิทธิ� รายปี
3.5 หมวดปรับปรุงอาคาร
3.6 หมวดที�ดิน

รายละเอียดตามรายการ
รายการ
1

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
1.1 เงินเดือน

รวม

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1.2.1 หมวดค่าใช้จ่าย
ค่าล่วงเวลา
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าตอบแทนหน่วยงานหรือผู้ทําการหักเงินส่งสหกรณ์
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ 4 คน
เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการและเจ้าหน้าที�ระดับบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการประจําสํานักงาน
ค่าตอบแทนที�ปรึกษา (ทางกฎหมาย,งานคอมพิวเตอร์)
ค่าเบี�ยประชุม
รวม
1.2.2 หมวดวัสดุ
เครื�องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุสํานักงาน

รวม

บาท
24,365,000.00
31,184,000.00
600,000.00
1,500,000.00
1,800,000.00
59,449,000.00

ร้อยละ
7.79
9.97
0.19
0.48
0.58
19.01

รวม

40,300,000.00
40,300,000.00

12.88
12.88

รวม
รวมทั�งหมด

2,810,500.00
100,000.00
2,377,000.00
1,217,100.00
2,500,000.00
204,000,000.00
213,004,600.00
312,753,600.00

0.90
0.03
0.76
0.39
0.80
65.23
68.11
100.00

ประมาณการ
ปี 2559

จ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

22,150,000.00
22,150,000.00

19,031,520.00
19,031,520.00

24,365,000.00
24,365,000.00

200,000.00
240,000.00
192,000.00
720,000.00
180,000.00
804,000.00
450,000.00
96,000.00
450,000.00
3,332,000.00

119,130.00
240,000.00
192,000.00
382,873.50
56,000.00
712,000.00
362,100.00
10,000.00
288,700.00
2,362,803.50

200,000.00
240,000.00
220,000.00
720,000.00
180,000.00
804,000.00
450,000.00
96,000.00
450,000.00
3,360,000.00

400,000.00
300,000.00

290,209.15
253,140.24

400,000.00
300,000.00
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เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการและเจ้าหน้าที�ระดับบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการประจําสํานักงาน
ค่าตอบแทนที�ปรึกษา (ทางกฎหมาย,งานคอมพิวเตอร์)
ค่าเบี�ยประชุม
รวมรายการ
1.2.2 หมวดวัสดุ
เครื�องเขียนแบบพิมพ์
รายการรวม
วัสดุสหมวดค่
ํานักงานาใช้จ่าย
1.2.3
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
รวมสามัญประจําปี
สนัาบใช้สนุ
1.2.3 หมวดค่
จ่านย สวัสดิการมหาวิทยาลัย
บํารุงรักษาและซ่
อมแซมครุ
ภัณฑ์าสปีํานักงาน
ค่าใช้จค่่าายในการประชุ
มใหญ่
สามัญประจํ
ค่าบํนาสวั
รุงรัสกดิษาและซ่
สนับสนุ
การมหาวิอมรถสหกรณ์
ทยาลัย
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยเครื
อ
�
งถ่
า
ยเอกสาร
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณตามสั
ฑ์สําญนัญาบริ
กงาน การ
การรายปีอมรถสหกรณ์
ค่าบํารุค่งารับริกษาและซ่
เบี�ยประกั
ภัย ตามสัญญาบริการ
ค่าใช้จค่่าายเครื
�องถ่านยเอกสาร
นสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
ค่าบริเงิการรายปี
ค่ากองทุนทดแทนและประกันสังคม
ค่าเบี�ยประกันภัย
ค่ารับรอง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
ค่าพาหนะ,เบี�ยเลี�ยง,เช่าที�พัก
ค่ากองทุนทดแทนและประกันสังคม
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม
ค่ารับรอง
ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับ ระเบียบ และข่าวสหกรณ์
ค่าพาหนะ,เบี�ยเลี�ยง,เช่าที�พัก
ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับ ระเบียบ และข่าวสหกรณ์
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง
ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์
ค่าเช่าที�พักรายเดือน
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
ค่านํ�ามันรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง
ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน
ค่าเช่าที�พักรายเดือน
ค่าซ่อมแซมสํานักงานสหกรณ์และสาขา
ค่านํ�ามัค่านใช้รถสหกรณ์
ละค่าอธรรมเนี
ยมผ่านทาง
จ่ายต่างๆ แของห้
งพักสหกรณ์
กทม.
ค่าตรวจสอบหลั
ก
ทรั
พ
ย์
ค
า
�
ํ
ประกั
น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพักสหกรณ์ ระยอง
ค่าซ่อค่มแซมสํ
านัากงๆงานสหกรณ์
าใช้จ่ายต่
ของบ้านพัแกละสาขา
มศว องครักษ์
ค่าใช้จค่่าายต่
ภาษีางๆ
ที�ดของห้
ิน องพักสหกรณ์ กทม.
ค่าใช้จค่่าายต่
ของบ้สาหกรณ์
นพักสหกรณ์ ระยอง
ภาษีางๆ
รถยนต์
ค่าใช้จค่่าายต่
นพัก กมศว องครักษ์
ใช้าจงๆ
่ายสํของบ้
าหรับาสมาชิ
ค่าภาษีค่ทาใช้
ี�ดินจ่ายสําหรับเจ้าหน้าที�
ค่าภาษีค่ราใช้
ถยนต์
จ่ายเงิสหกรณ์
นชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
ค่าใช้จค่่าายสํ
หรับสมาชิก
ชุดากรรมการใหม่
ค่าใช้จค่่าายสํ
บเจ้าหน้าาเนิทีน� คดี
ใช้จาหรั
่ายในการดํ
ค่าใช้จค่่าายเงิ
ใช้จน่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
ยเบ็ดเตล็ด อัดล้างภาพ, อื�นๆ
ค่าชุดเตรี
กรรมการใหม่
ยมจัดงานครบรอบ48ปี สอ.มศว ในปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
รวม
ค่าใช้จหมวดงบกลาง
่ายเบ็ดเตล็ด อัดล้างภาพ, อื�นๆ
1.2.4
เตรียมจั
งานครบรอบ48ปี
สอ.มศว ในปี 2559
สําดรองจ่
ายอื�นๆ
รวม รวม
1.2.4
1.3 หมวดงบกลาง
โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม
สํารองจ่
ายอื�นๆ �อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
โครงการเพื
รวม รวม
1.4 ค่าสาธารณู
ปโภค รักษ์สิ�งแวดล้อม
1.3 โครงการเพื
�อสังคมและอนุ
ค่าไฟฟ้�อาสั-นํงคมและอนุ
�าประปา-โทรศั
ท์
โครงการเพื
รักษ์พธรรมชาติ
รวม รวม
1.5
การศึ
ก
ษาและประชุ
ม
สั
ม
มนา
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า-นํ�าประปา-โทรศัพท์
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560รวม
1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา

804,000.00
450,000.00
96,000.00
450,000.00
3,332,000.00
ประมาณการ
ปี 2559
400,000.00
700,000.00
ประมาณการ
300,000.00
ปี 2559
5,063,000.00
700,000.00
1,750,000.00
200,000.00
5,063,000.00
80,000.00
1,750,000.00
35,000.00
200,000.00
696,000.00
80,000.00
1,195,000.00
35,000.00
700,000.00
696,000.00
500,000.00
1,195,000.00
350,000.00
700,000.00
1,400,000.00
500,000.00
150,000.00
350,000.00
250,000.00
1,400,000.00
60,000.00
150,000.00
24,000.00
250,000.00
390,000.00
60,000.00
50,000.00
24,000.00
200,000.00
390,000.00
150,000.00
50,000.00
250,000.00
200,000.00
80,000.00
150,000.00
50,000.00
250,000.00
175,000.00
80,000.00
1,000.00
50,000.00
8,000.00
175,000.00
7,100,000.00
1,000.00
2,500,000.00
8,000.00
1,000,000.00
7,100,000.00
40,000.00
2,500,000.00
200,000.00
1,000,000.00
50,000.00
40,000.00
2,364,000.00
200,000.00
27,061,000.00
50,000.00
2,364,000.00
1,050,000.00
27,061,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
500,000.00
1,050,000.00
500,000.00
1,350,000.00
500,000.00
1,350,000.00
500,000.00

1,350,000.00
1,350,000.00

712,000.00
804,000.00
362,100.00
450,000.00
10,000.00
96,000.00
288,700.00
450,000.00
2,362,803.50
3,360,000.00
จ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2559
ปี 2560
290,209.15
400,000.00
543,349.39
700,000.00
จ่ายจริง
ประมาณการ
253,140.24
300,000.00
ปี 2559
ปี 2560
4,539,927.10
5,465,000.00
543,349.39
700,000.00
1,272,300.00
1,750,000.00
155,947.12
200,000.00
4,539,927.10
5,465,000.00
41,556.61
80,000.00
1,272,300.00
1,750,000.00
29,604.22
35,000.00
155,947.12
200,000.00
322,390.49
696,000.00
41,556.61
80,000.00
976,906.39
1,195,000.00
29,604.22
35,000.00
567,263.00
700,000.00
322,390.49
696,000.00
347,604.00
500,000.00
976,906.39
1,195,000.00
284,839.46
350,000.00
567,263.00
700,000.00
1,079,822.31
1,400,000.00
347,604.00
500,000.00
76,800.00
150,000.00
284,839.46
350,000.00
184,510.80
250,000.00
1,079,822.31
1,400,000.00
50,890.00
60,000.00
76,800.00
150,000.00
20,400.00
24,000.00
184,510.80
250,000.00
308,257.75
390,000.00
50,890.00
60,000.00
35,000.00
50,000.00
20,400.00
24,000.00
101,111.00
200,000.00
308,257.75
390,000.00
87,700.00
150,000.00
35,000.00
50,000.00
62,200.00
250,000.00
101,111.00
200,000.00
12,957.75
80,000.00
87,700.00
150,000.00
19,386.00
50,000.00
62,200.00
250,000.00
145,645.00
200,000.00
12,957.75
80,000.00
34.52
1,000.00
19,386.00
50,000.00
1,900.00
8,000.00
145,645.00
200,000.00
7,061,581.34
7,500,000.00
34.52
1,000.00
2,114,152.00
2,500,000.00
1,900.00
8,000.00
795,500.00
1,000,000.00
7,061,581.34
7,500,000.00
37,500.00
40,000.00
2,114,152.00
2,500,000.00
164,477.00
300,000.00
795,500.00
1,000,000.00
2,656.08
50,000.00
37,500.00
40,000.00
2,348,525.50
164,477.00
300,000.00
23,249,345.44
25,624,000.00
2,656.08
50,000.00
2,348,525.50
164,462.63
1,500,000.00
23,249,345.44
25,624,000.00
164,462.63
1,500,000.00
164,462.63164,462.63891,561.93
891,561.93
-

891,561.93
891,561.93

1,500,000.00
600,000.00
1,500,000.00
600,000.00
1,500,000.00
600,000.00
1,500,000.00
600,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

1.2.4 หมวดงบกลาง
สํารองจ่ายอื�นๆ

2

3

รวม
1.3 โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม
โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
รายการ
รวม
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้
า-นํ�าประปา-โทรศั
1.2.3
หมวดค่
าใช้จ่าย พท์
รวมสามัญประจําปี
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
รายการ
1.5 การศึกษาและประชุ
สัมสมนา
สนับสนุนมสวั
ดิการมหาวิทยาลัย
ค่าบํารุงกรัารศึ
กษาและซ่
อมแซมครุ
ภัณฑ์และดู
สํานังกาน
งาน
โครงการให้
กษา ประชุ
มสัมมนา
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์
รวม
ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริการ
ดอกเบี�ยจ่าย ค่าบริการรายปี
ค่าเบี�ยประกันภัย
ดอกเบี�ยเบิกเกินบัญชีที�จําเป็นต้องใช้ในช่วงสั�น
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
ดอกเบี�ยจากเงินกู้ยืมระยะสั�น
ค่ากองทุนทดแทนและประกันสังคม
รวม
ค่ารับรอง
ค่าพาหนะ,เบี�ยเลี�ยง,เช่าที�พัก
งบลงทุน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม
3.1 หมวดครุภัณฑ์
ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับ ระเบียบ และข่าวสหกรณ์
รวม
ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์
3.2 หมวดประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
รวม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง
3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�
ค่าเช่าที�พักรายเดือน
รวม
ค่านํ�ามันรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผ่านทาง
3.4 หมวดซอฟแวร์
และค่าลิขสิกทรั
ทธิพ� รายปี
ค่าตรวจสอบหลั
ย์คํ�าประกัน
รวม
ค่าซ่อมแซมสํานักงานสหกรณ์และสาขา
3.5 หมวดก่อสร้
งต่จอ่าเติ
ปรุงสํอางพั
นักกงาน
ค่าาใช้
ยต่มาปรั
งๆ บของห้
สหกรณ์ กทม.
รวม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพักสหกรณ์ ระยอง
3.6 หมวดที�ดินค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพัก มศว องครักษ์
ซื�อทีค่�ดาินภาษี
หรือททีี�ด�ดินินพร้อมอาคารเพื�อการลงทุนของสหกรณ์
ซื�อทีค่�ดาินภาษี
สมาชิ
ก(ที�ขสายทอดตลาดและมี
หนี�ต่อสหกรณ์)
รถยนต์
หกรณ์
ค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิก รวม
ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้รวมทั
าที� �งหมด
ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
หมายเหตุ ค่ประมาณการรายจ่
าชุดกรรมการใหม่ายที�ตั�งไว้นี� ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อัดล้างภาพ, อื�นๆ
เตรียมจัดงานครบรอบ48ปี สอ.มศว ในปี 2559
รวม
1.2.4 หมวดงบกลาง
สํารองจ่ายอื�นๆ
รวม
1.3 โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม
โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
รวม
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า-นํ�าประปา-โทรศัพท์
รวม
1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา

1,050,000.00
1,050,000.00

164,462.63
164,462.63

1,500,000.00
1,500,000.00

500,000.00
ประมาณการ
500,000.00
ปี 2559
700,000.00
1,350,000.00
1,350,000.00
5,063,000.00
ประมาณการ
1,750,000.00
ปี 2559
200,000.00
1,800,000.00
80,000.00
1,800,000.00
35,000.00
696,000.00
1,195,000.00
300,000.00
700,000.00
40,000,000.00
500,000.00
40,300,000.00
350,000.00
1,400,000.00
150,000.00
3,707,600.00
250,000.00
3,707,600.00
60,000.00
100,000.00
24,000.00
100,000.00
390,000.00
2,485,500.00
50,000.00
2,485,500.00
200,000.00
1,362,400.00
150,000.00
1,362,400.00
250,000.00
1,800,000.00
80,000.00
1,800,000.00
50,000.00
175,000.00
200,000,000.00
1,000.00
4,000,000.00
8,000.00
204,000,000.00
7,100,000.00
311,698,500.00
2,500,000.00
1,000,000.00
40,000.00
200,000.00
50,000.00
2,364,000.00
27,061,000.00

จ่ายจริงปี 2559543,349.39
891,561.93
4,539,927.10
จ่า891,561.93
ยจริ
ง
1,272,300.00
ปี 2559
155,947.12
1,792,155.00
41,556.61
1,792,155.00
29,604.22
322,390.49
976,906.39
567,263.00
2,089,780.79
347,604.00
2,089,780.79
284,839.46
1,079,822.31
76,800.00
671,209.80
184,510.80
671,209.80
50,890.00
11,025.00
20,400.00
11,025.00
308,257.75
35,000.00
101,111.00
445,222.78
87,700.00
445,222.78
62,200.00
416,499.20
12,957.75
416,499.20
19,386.00
145,645.00
0.00
34.52
327,370.00
1,900.00
327,370.00
7,061,581.34
51,996,305.46
2,114,152.00
795,500.00
37,500.00
164,477.00
2,656.08
2,348,525.50
23,249,345.44

600,000.00
ประมาณการ
600,000.00
ปี 2560
700,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
5,465,000.00
ประมาณการ
1,750,000.00
ปี 2560
200,000.00
1,800,000.00
80,000.00
1,800,000.00
35,000.00
696,000.00
1,195,000.00
300,000.00
700,000.00
40,000,000.00
500,000.00
40,300,000.00
350,000.00
1,400,000.00
150,000.00
2,810,500.00
250,000.00
2,810,500.00
60,000.00
100,000.00
24,000.00
100,000.00
390,000.00
2,377,000.00
50,000.00
2,377,000.00
200,000.00
1,217,100.00
150,000.00
1,217,100.00
250,000.00
2,500,000.00
80,000.00
2,500,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000,000.00
1,000.00
4,000,000.00
8,000.00
204,000,000.00
7,500,000.00
312,753,600.00
2,500,000.00
1,000,000.00
40,000.00
300,000.00
50,000.00
25,624,000.00

1,050,000.00
1,050,000.00

164,462.63
164,462.63

1,500,000.00
1,500,000.00

500,000.00
500,000.00
1,350,000.00
1,350,000.00

891,561.93
891,561.93

600,000.00
600,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
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รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2560
หน่วย : บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
1.1 เงินเดือน
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที�และลูกจ้างสหกรณ์ รวม 39 อัตรา
เจ้าหน้าที�สหกรณ์ 5 อัตราใหม่ ที�กรุงเทพและต่างจังหวัด
บําเหน็จรายเดือน
ปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างและค่าครองชีพ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1.2.1 หมวดค่าใช้จ่าย
1 ค่าล่วงเวลา
การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการและวันหยุดราชการ
งานบริการห้องพัก และงานเร่งด่วนต่าง ๆ
2 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
โดยผู้สอบบัญชีเอกชน ที�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับรอง
3 ค่าตรวจสอบกิจการ
โดยผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทุกสํานักงานทําการ
4 ค่าตอบแทนหน่วยงานและผู้ทําการหักเงินส่งสหกรณ์
ของสมาชิกสหกรณ์ ตามข้อบังคับและหนังสือยินยอม
ที�สมาชิกทําไว้ ในอัตราไม่เกิน 4 บาท/คน/เดือน
5 ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ 4 คน
สาธิต ปทุมวัน ม.ทักษิณ พัทลุง ม.บูรพา จันทบุรี
โรงพยาบาลชลประทาน และอื�นๆ
6 เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการและเจ้าหน้าที�ระดับบริหาร
7 กรรมการประจําสํานักงาน
ที�มีอํานาจลงนามในเช็คธนาคารและเอกสารสัญญา
สํานักงานและสาขา วันละ 300 บาท/ต่อสํานักงาน
8 ค่าตอบแทนที�ปรึกษาทางกฎหมาย/งานคอมพิวเตอร์
9 ค่าเบี�ยประชุม
กรรมการดําเนินการและผู้ร่วมประชุม
กรรมการอํานวยการ 7 คน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 5 คน
กรรมการเงินกู้พิเศษ 5 คน
กรรมการเฉพาะกิจตามความจําเป็นไม่เกิน 2 ชุด
1.2.2 หมวดวัสดุ
1 เครื�องเขียนแบบพิมพ์
แบบฟอร์ม ใบคําร้อง คําขอกู้เงิน สัญญาเงินกู้ยืมต่างๆ
รวมทั�งสมุดคู่บัญชีเงินฝาก สลิพเงินฝาก และอื�นๆ
งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบัน)
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24,365,000
21,135,000
850,000
1,400,000
980,000
31,184,000
3,360,000
200,000

240,000
220,000
720,000

180,000

804,000
450,000

96,000
450,000
243,000
63,000
36,000
36,000
72,000
700,000
400,000
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2 วัสดุสํานักงาน (วัสดุอุปกรณ์และของใช้สํานักงาน)
1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
- ค่ารับรองสมาชิก ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ
- พิมพ์หนังสือรายงานประจําปี
- สนับสนุนค่าพาหนะ(บัสละ40คน)สมาชิกเข้าประชุม
- เพิ�มหุ้นให้สมาชิกประมาณ 12,000 คนๆ ละ 40 หุ้น
2 สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
สหกรณ์จัดให้ตามจํานวนสมาชิก คนละ 100 บาท
3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
4 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์
5 ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริการ
6 ค่าบริการรายปี
- เครื�องปรับอากาศ ทุกสํานักงาน
- โปรแกรมระบบงานสหกรณ์
- เครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ
- เครื�องพิมพ์สมุดคู่ฝาก
- เครื�องพิมพ์รายงาน
- เครื�องนับธนบัตร 12 เครื�อง
- ลิฟท์ ที�สํานักงาน มศว
- กําจัดปลวก ที� สหกรณ์ มศว องครักษ์
7 ค่าเบี�ยประกันภัย
- ประกันเงินสดในสํานักงานและสาขา
- ประกันอัคคีภัยสํานักงานและอาคาร
- ประกันโจรกรรมทรัพย์สินในสํานักงานและสาขา
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอุบัติเหตุ(หมู)่ ให้แก่สมาชิก
- ประกันชีวิต(หมู)่ กรรมการและเจ้าหน้าที�สหกรณ์
8 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
9 เงินกองทุนทดแทนและประกันสังคม
10 ค่ารับรอง การประชุมสหกรณ์และผู้มาเยี�ยมชมกิจการ
11 ค่าพาหนะ เบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พัก
สําหรับคณะกรรมการดําเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุม
หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที� และค่าพาหนะเหมาจ่าย
ให้ผู้จัดการและผู้จัดการสาขา
12 ค่าลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม
งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบัน)

300,000
25,624,000
5,465,000
500,000
90,000
75,000
4,800,000
1,750,000
200,000
80,000
35,000
696,000
86,000
250,000
220,000
20,000
22,000
48,000
30,000
20,000
1,195,000
200,000
50,000
25,000
30,000
800,000
90,000
700,000
500,000
350,000
1,400,000

150,000
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สําหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที�สหกรณ์ หรือคนอื�น
ที�สหกรณ์ส่งไปร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรม
13 ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับ ระเบียบ และข่าวสหกรณ์
เพื�อจัดส่งให้สมาชิก หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ประมาณ
4,000 ฉบับ/เดือน รวมถึงการส่งข่าวทาง SMS
14 ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์
15 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด สํานักงานสาขา
16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง
17 ค่าเช่าที�พักรายเดือน
กรณีส่งเจ้าหน้าที�สหกรณ์ไปประจําสํานักงานสาขา
18 ค่านํ�ามันรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผ่านทาง
19 ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน
20 ค่าซ่อมแซมสํานักงานสหกรณ์และสาขา
21 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของห้องพักสหกรณ์ กทม.
22 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบ้านพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง
23 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของห้องพัก มศว องครักษ์
24 ค่าภาษีที�ดิน ที�ดินของสหกรณ์
25 ค่าภาษีรถยนต์ของสหกรณ์
26 ค่าใช้จ่ายสมาชิก ตามที�กําหนดไว้ในระเบียบ คือ
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก/ทุนสําเร็จปริญญาตรี
- เงินบําเหน็จสมาชิก และเงินบําเหน็จอาวุโส
- ช่วยเหลือสมาชิกที�ประสบภัยธรรมชาติ
- ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล
- งานสมาชิกที�เกษียณอายุการทํางาน/ของที�ระลึก
- เงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
27 ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที�สหกรณ์ ตามที�กําหนดในระเบียบ
- เงินทดแทน เงินช่วยเหลือค่าชุดทํางาน
- ค่ารักษาพยาบาล, เบี�ยขยัน และกรณีถึงแก่กรรม
- เงินช่วยเหลือค่าเลี�ยงดูบุตรและค่าเล่าเรียนบุตร
- เงินโบนัสกลางปี
28 ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
29 ค่าชุดกรรมการใหม่
30 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
คดีที�ยังดําเนินการอยู่และหรือคดีใหม่
31 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อัดล้างภาพ และอื�นๆ
1.2.4 หมวดงบกลาง
สํารองจ่ายอื�น ๆ (กรณีที�มีเหตุจําเป็นในงานสหกรณ์)
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งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบัน)

250,000

60,000
24,000
390,000
50,000
200,000
150,000
250,000
80,000
50,000
200,000
1,000
8,000
7,500,000

2,500,000

1,000,000
40,000
300,000
50,000
1,500,000
1,500,000
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600,000

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม
โครงการหลวงเพื�อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนดอยสูง
โครงการอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์)
สํานักงานสหกรณ์ และสํานักงานสาขา
บ้านพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง
อาคารห้องพัก จังหวัดนครนายก
การศึกษาและประชุมสัมมนา
1 ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์
2 ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา
3 สัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ
4 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที�สหกรณ์
5 ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ

500,000
100,000
1,500,000
900,000
200,000
400,000
1,800,000
1-5 ครั�ง
1-5 ครั�ง
1 ครั�ง
1-2 ครั�ง
1 ครั�ง

250,000
900,000
150,000
300,000
200,000

2. ดอกเบี�ยจ่าย
2.1 ดอกเบี�ยจากวงเงินเบิกเกินบัญชีที�จําเป็นระยะสั�น
2.2 ดอกเบี�ยจากวงเงินกู้ยืมระยะสั�น

300,000
40,000,000

3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
กล้องวงจรปิด
1 DVR+กล้อง 16 ตัว ที� มศว ประสานมิตรพร้อมติดตั�ง
2 DVR+กล้อง 4 ตัว ที� มศว องครักษ์ พร้อมติดตั�ง
ลิฟท์โดยสาร
อุปกรณ์ระบบช่วยเหลือผู้โดยสารลิฟต์อัตโนมัติ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม โทรศัพท์มือถือ
1 คอมพิวเตอร์ HP All-in-One Monitor 20" WLED
Core i5 RAM 4 GB
2 เครื�องพิมพ์ Laser HP Pro
เพื�อสํารองข้อมูล กรณีตัวหลักมีปัญหาการทํางาน
3 เครื�องสํารองไฟฟ้า 2000 VA
4 เครื�องสํารองไฟฟ้า 1000 VA
5 แบตเตอรี�เครื�องสํารองไฟฟ้า
6 เครื�องพิมพ์เอกสาร Ricoh Printer-Scanner(Network)
7 โทรศัพท์มือถือจอ 5-6 นิ�ว เพื�อรับส่งข้อมูลสหกรณ์
เครื�องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู
1 ห้องพักอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์

2,810,500
126,000
1 ระบบ
1 ระบบ

86,000
40,000
250,000

1

250,000
1,394,500

30

30,000

900,000

10

15,000

150,000

4
4
10
1
5

25,000
15,000
990

100,000
60,000
9,900
84,600
90,000

18,000

504,000
24

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบัน)

18,000

432,000
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2 ห้องพักอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว
เครื�องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
1 ที�สํานักงานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ที�สํานักงานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
เครื�องทํานํ�าอุ่นพร้อมติดตั�ง
1 ห้องพักอาคารเก่าที�บ้านพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง
2 ในห้องพัก ที�อาคารสหกรณ์ฯ มศว
ครุภัณฑ์ 6 สํานักงาน
1 ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู
2 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง
3 ชั�นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั�น
4 เครื�องพิมพ์สมุดคุ่ฝาก เงินรับฝาก
5 เครื�องตรวจสอบลายมือชื�อ สมุดเงินรับฝาก
6 เก้าอี�สํานักงาน
7 เครื�องขัดทําความสะอาดพื�นห้อง
3.2 หมวดประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าพื�นที�เว็บไซท์สหกรณ์และพัฒนา
3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�
1 Windows 10 Professional License
2 Microsoft OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc
3 ระบบ Disaster Recovery Site (สํารองกรณีระบบหลักล่ม)
4 ติดตั�งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์
5 พัฒนาและติดตั�งระบบ ATM ธนาคาร เพื�อบริการสมาชิก
3.4 หมวดซอฟแวร์และค่าลิขสิทธิ� รายปี
1 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ประสานมิตร
2 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องครักษ์
3 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ม.บูรพา
4 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ม.ทักษิณ
5 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ม.นเรศวร
6 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ม.มหาสารคาม
7 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ม.พะเยา
8 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต บ้านพักระยอง
9 Appeon Annual Support รายปี
10 บํารุงรักษา Visualization System (TOT แจ้งวัฒนะ)
11 บริการ CAT Coperate Internet 6 Mbps ม.ทักษิณ
12 บริการ TOT Leadline 8 Mbps Fix 4 IP (Log)
13 ปรับเปลี�ยนอินเทอร์เน็ตเป็น Corperate internet
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4

18,000

72,000
128,000

2
2

32,000
32,000

64,000
64,000
152,000

14
5

8,000
8,000

112,000
40,000
256,000

2
2
2
2
2
20
1

8,000
8,000
12,000
35,000
2,500
5,000

16,000
16,000
24,000
70,000
5,000
100,000
25,000
100,000
100,000
2,377,000

30
10
1
1
1

7,400
2,500
1,500,000
30,000
600,000

222,000
25,000
1,500,000
30,000
600,000
1,217,100

12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
12
12
6

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบัน)

2,400
1,605
1,605
700
1,300
1,605
1,605
1,605
80,000
214,000
8,200
7,100
98,400

28,800
19,260
19,260
8,400
15,600
19,260
19,260
19,260
80,000
214,000
98,400
85,200
590,400

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2560
3.5 หมวดก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร
1 อาคารสหกรณ์ มศว ปรับปรุงห้องพักชั�นดาดฟ้า
2 ปรับปรุงห้องสํานักงานใหม่ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ปรับปรุงสํานักงานใหญ่ ที�ประสานมิตร พร้อมเฟอร์นิเจอร์
3.6 หมวดที�ดิน
1 ซื�อที�ดินหรือที�ดินพร้อมอาคาร เพื�อการลงทุนของสหกรณ์
เนื�อที� 400-800 ตารางวา กรุงเทพมหานคร
2 ซื�อที�ดินสมาชิก (ที�ถูกขายทอดตลาดและมีหนี�ต่อสหกรณ์)
รวมทั�งหมด

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบัน)

หน่วย : บาท
2,500,000
400,000
200,000
1,900,000
204,000,000
200,000,000
4,000,000
312,753,600
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วาระที
่ 13 ่
วาระที

13

แก้ ไขข้ อบังคับ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด

วาระที่ 13
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1

แก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด
จํานวน 2 ข้ อ ข้ อ 5 และข้ อ 81
4

แก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 5 (เดิม) ดังนี ้

ข้ อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้ องส่งเงินค่าหุ้นเป็ นรายเดือนตังแต่
้ เดือนแรกที่เข้ าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจํานวนเงินได้ รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้ รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน หรื อค่าจ้ างประจํา ซึง่ สมาชิกได้ รับจาก
หน่วยงานเจ้ าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญ ซึง่ สมาชิกได้ รับจากทาง
ราชการด้ วย
ถ้ าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ในอัตราที่สงู กว่าอัตราที่กําหนดไว้ ในระเบียบของ สหกรณ์
หรื อจะขอซื ้อหุ้นเพิ่มขึ ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
อนึง่ สมาชิกคนหนึง่ ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นทังหมดไม่
้
ได้
สมาชิกจะโอนหุ้นซึง่ ตนถือให้ ผ้ อู ื่นไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ ในข้ อ 39 และจะถอนคืนหุ้นใน
ระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
8

11

แก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 5 (ใหม่ ) ดังนี ้

ข้ อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้ องส่งเงินค่าหุ้นเป็ นรายเดือนตังแต่
้ เดือนแรกที่เข้ าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจํานวนเงินได้ รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้ รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน หรื อค่าจ้ างประจํา ซึง่ สมาชิกได้ รับจาก
หน่วยงานเจ้ าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญ ซึง่ สมาชิกได้ รับจากทาง
ราชการด้ วย
ถ้ าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ในอัตราที่สงู กว่าอัตราที่กําหนดไว้ ในระเบียบของ สหกรณ์
หรื อจะขอซื ้อหุ้นเพิ่มขึ ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
อนึง่ สมาชิกคนหนึง่ ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นทังหมดไม่
้
ได้
สมาชิกจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้ แต่อาจโอนหุ้นบางส่วนซึง่ ตนถืออยู่ ให้
ระหว่างสมาชิกของสหกรณ์ ตามข้ อกําหนด ดังนี ้
1. สมาชิกที่ต้องการโอนหุ้นออก ต้ องเป็ นสมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี บริบรู ณ์แล้ ว
15

16
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2. สมาชิกจะโอนหุ้นออก ให้ โอนได้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของหุ้นทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นสหกรณ์ ณ เวลานัน้ และจะ
ขอโอนได้ เพียงครัง้ เดียว
3. สมาชิกที่ต้องการรับโอนหุ้น ต้ องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์นี ้ไม่น้อยกว่า 10 ปี และจะรับโอนได้ เพียง 2
รายการเท่านัน้
4. สมาชิกที่จะโอนหุ้นออกต้ องไม่มีหนี ้เงินกู้ตอ่ สหกรณ์ เว้ นแต่จะโอนหุ้นออกเพื่อนําเงินค่าหุ้นนันชํ
้ าระ
หนี ้แก่สหกรณ์
5. สมาชิกที่โอนหุ้นออกก่อนสิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ จะไม่ได้ รับการคํานวณเงินปั นผลของจํานวนหุ้น
ที่โอนออกในปี นนั ้
6. สมาชิกที่รับโอนหุ้น จะได้ รับการคํานวณเงินปั นผลจากจํานวนหุ้นตังแต่
้ วนั ที่รับโอน
7. ในการโอนหุ้นนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเท่านัน้
24

เหตุผลที่ขอแก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 5

1. ไม่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของสหกรณ์ เพราะจํานวนหุ้นยังคงเท่าเดิม
2. เพื่อให้ สมาชิกที่เกษียณอายุการทํางานแล้ ว มีโอกาสได้ ใช้ เงินของตนเอง โดยไม่ต้องเสียดอกเบี ้ยเงิน
กู้ยืม และไม่สญ
ู เสียความเป็ นสมาชิกสหกรณ์
3. สมาชิกที่เกษี ยณอายุการทํางานแล้ ว ถึงแม้ มีสิทธิก้ เู งินจากสหกรณ์โดยไม่เกินมูลค่าหุ้นของตนเองที่ถือ
อยู่ แต่ก็จะมีปัญหาเรื่ องเงินส่งชําระหนี ้รายเดือน เพราะบางคนที่เป็ นข้ าราชการบํานาญอาจมีเงิน
บํานาญซึง่ เพียงพอค่าใช้ จา่ ยรายเดือน แต่บางคนที่เป็ นลูกจ้ างไม่มีเงินบํานาญหรื อบําเหน็จรายเดือน
จึงไม่ต้องการก่อหนี ้เพราะรู้ถึงปัญหาการส่งชําระหนี ้
4. ในการโอนหุ้นออกนี ้ ให้ โอนได้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของหุ้นที่ตนเองถืออยู่ และหากมีหนี ้สินต่อสหกรณ์ ก็
จะต้ องไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบของหุ้นของตนเองที่เหลืออยูในสหกรณ์
5. จํานวนเงินค่าหุ้นร้ อยละ 25 ของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ แม้ ไม่เพียงพอในการใช้ จา่ ยตลอดชีวิต แต่ก็สามารถ
บรรเทาความเดือดร้ อนได้ ในเวลาหนึง่ ซึง่ สมาชิกจะได้ โอกาสนี ้เพียงครัง้ เดียว
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30

แก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 81 (เดิม) ดังนี ้

ข้ อ 81. ระเบียบของสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้ อบังคับนี ้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
รวมทังระเบี
้
ยบต่อไปนี ้
1. ระเบียบว่าด้ วยการรับฝากเงิน
2. ระเบียบว่าด้ วยการถือหุ้น
3. ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้
4. ระเบียบว่าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
5. ระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
6. ระเบียบว่าด้ วยผู้จดั การ
7. ระเบียบว่าด้ วยเจ้ าหน้ าที่
8. ระเบียบว่าด้ วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร
9. ระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์
10. ระเบียบว่าด้ วยค่าพาหนะ เบี ้ยเลี ้ยง ค่าเช่าที่พกั ในการเดินทาง
11. ระเบียบว่าด้ วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
12. ระเบียบว่าด้ วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
13. ระเบียบว่าด้ วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเล่าเรี ยนบุตร
14. ระเบียบว่าด้ วยทุนส่งเสริมการศึกษา
15. ระเบียบว่าด้ วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
16. ระเบียบว่าด้ วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
17. ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ ให้ มี เพื่อความสะดวกและเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบข้ อ 1 และระเบียบว่าด้ วยการให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้ บงั คับได้ ส่วนระเบียบอื่นๆ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดขึ ้นใช้ แล้ ว
ให้ สง่ สําเนาให้ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
31
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50

แก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 81 (ใหม่ ) ดังนี ้

ข้ อ 81. ระเบียบของสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้ อบังคับนี ้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
รวมทังระเบี
้
ยบต่อไปนี ้
1. ระเบียบว่าด้ วยวิธีรับสมัครสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
2. ระเบียบว่าด้ วยการรับฝากเงิน
3. ระเบียบว่าด้ วยการถือหุ้น
4. ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้
5. ระเบียบว่าด้ วยการให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
6. ระเบียบว่าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
7. ระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
8. ระเบียบว่าด้ วยผู้จดั การ
9. ระเบียบว่าด้ วยเจ้ าหน้ าที่
10. ระเบียบว่าด้ วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร
11. ระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์
12. ระเบียบว่าด้ วยค่าพาหนะ เบี ้ยเลี ้ยง ค่าเช่าที่พกั ในการเดินทาง
13. ระเบียบว่าด้ วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
14. ระเบียบว่าด้ วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
15. ระเบียบว่าด้ วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเล่าเรี ยนบุตร
16. ระเบียบว่าด้ วยทุนส่งเสริมการศึกษา
17. ระเบียบว่าด้ วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
18. ระเบียบว่าด้ วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
19. ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ ให้ มี เพื่อความสะดวกและเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบว่าด้ วยการรับฝากเงิน และระเบียบว่าด้ วยการให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้ บงั คับได้ ส่วนระเบียบอื่นๆ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดขึ ้นใช้ แล้ วให้ สง่ สําเนาให้ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
51
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72

73

เหตุผลที่ขอแก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 81
เนื่องจากมีอีก 2 ระเบียบสําคัญ ที่สหกรณ์ถือปฏิบตั ิอยู่ แต่ยงั ไม่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับ คือ
1. ระเบียบว่าด้ วยวิธีรับสมัครสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
2. ระเบียบว่าด้ วยการให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
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วาระที่ 14

วาระที่

14

เรื่ อง อื่น ๆ

วาระที่ 13
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1

อัตราบำาเหน็จหุ้นปี 2560
กองทุนบ�าเหน็จหุ้นสิ้นปี 2559 ยกมา
เพิ่ม เงินสะสมทุนบ�าเหน็จหุ้น ปี 2560
กองทุนบำาเหน็จหุ้นปี 2560
สิ้นปี 2559 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น
อัตราบำาเหน็จหุ้น ปี 2560

13,467,116.51 บาท
100,000.00 บาท
13,567,116.51 บาท
519,803,047 หุ้น
0.0260 ต่อหุ้น
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี 2559

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(ศาสตราจารย์ นพ.สมพล พงศ์ไทย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำานิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
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ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี 2559
1.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายรุ่งโรจน์ ภักดีบำารุง

2.

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
นางเจนจิรา วิศพันธุ์

3.

โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม
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คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 52 พ.ศ. 2559

นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
ประธานกรรมการ

นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
รองประธาน คนที่ 1

นายพิชิตร มีพจนา
รองประธาน คนที่ 2

นายไพโรจน์ เทพวัลย์
รองประธาน คนที่ 4
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นางสุนีย์ ลี่ไพบูลย์
รองประธาน คนที่ 3

นายวิทยา อรรถโยโค
รองประธาน คนที่ 5

นางนงนวล พงษ์ไพบูลย์
กรรมการและเหรัญญิก

นายเฉลียว พันธุ์สีดา
กรรมการและเลขานุการ

นายเกษม บุณยวัชระ
กรรมการ

นายครื่น มณีโชติ
กรรมการ

นางชาดา กลิ่นเจริญ
กรรมการ

นางสาวธัญภา สอนสา
กรรมการ

นายพชรพล คุ้มจั่น
กรรมการ

นายสมชาย ไกรสังข์
กรรมการ

นายอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์
กรรมการ
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คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด
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19

1
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สำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
1. สัญชัย
2. กนกวรรณ

5

6

10

11

15

16

เตชะมนูญ
ชูนาค

ผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายการเงิน
3. สุพร
บวรวัฒนาโสภณ รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบัญชี
4. โสภา
ทองชัย
รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสาขา
5. นางจิณห์ณิภา ดิลกมงคลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
6. เบญจวรรณ คำาแสนโคตร
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบัญชี
7. กรวรรณ
ยังน้อย
บัญชี
8. ศุภิดา
ลูกเสือ
ทะเบียนหุ้นและเงินกู้
9. จุฬาลักษณ์ แสงวันลอย
ทะเบียนหุ้นและเงินกู้
10. กนกนาถ
สวัสดิมงคล
การเงิน
11. ณัฐธภา
เทียนทอง
การเงิน
12. ปิยาณี
ทองบ่อ
ธุรการ
13. พุทธิพัชร์
โชตินิธิธนาภรณ์ สารบบ
14. วีรชิต
ศรีมุข
พัฒนาสารบบ
15. ณฐอร
บุญพิลา
เจ้าหน้าที่ช่วยงาน
ฌาปณกิจสงเคราะห์
16. พลอยมณี
พราวประพันธ์ ลูกจ้างประจำา
17. วิวัตร
พวงประดับ
ลูกจ้างประจำา
18. รัตนา
ตันตะปาล
ลูกจ้างประจำา
19. ฮวด
แซ่ซิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
(จังหวัดระยอง)
20. สดใส
ชัชวิล
ลูกจ้างประจำา
(จังหวัดระยอง)

20
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สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
1. มณฑา อ่ำ�ช้าง
ผู้จัดการสาขา
2. กมลทิพย์ ใจเจริญ
เจ้าหน้าที่ประจำ�
3. ชโลพร ฉัตรกังวาลชัย เจ้าหน้าที่ประจำ�
1

2

3

สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
1. ฉวีวรรณ์ สิ้มใต้ยิ้น
ผู้จัดการสาขา
2. พรศิริ ตันติวุฒิพงศ์ เจ้าหน้าที่ประจำ�
3. ศศิภา สกุลปักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ�
1

2

3
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สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

1

2

1. ธนัชพร พันธุ์เอี่ยม
2. จิตญาดา จันทคาม
3. ภัทรา
เรืองเที่ยง

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่ประจำา
เจ้าหน้าที่ประจำา

3

สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

1

2

1. รุ่งทิวา
2. อุรารัตน์
3. ปุณกิ า

พรรณะ
ผู้จัดการสาขา
สีดา
เจ้าหน้าที่ประจำา
หาญสูงเนิน เจ้าหน้าที่ประจำา

3
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สำ�นักงาน
สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

ประภาส
วิภาภรณ์
ธงชัย
สมจิตร
พรสวรรค์

ยางจิตต์
พาหาญกล้า
ศีตะปันย์
กันปี
ภู่ศรี

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่ประจำ�
เจ้าหน้าที่ประจำ�
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างประจำ�

5

สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
1. ชนัญชิดา จำ�รัสศรี ผู้จัดการสาขา
2. กาญจนภัสส์ พรหมเผ่า เจ้าหน้าที่ประจำ�
1
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2

โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจำาปี 2560
โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจําปี 2560

โครงการที่ 1 “ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่ วยของสหกรณ์ ”
1. การดําเนินการ สหกรณ์จดั โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละปี ใน
ปี นี ้ สหกรณ์พบสมาชิกทางภาคเหนือ ได้ แก่ หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หรื อ
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา หรื อหน่วยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมหรื อจําเป็ น
2. หลักการและเหตุผล การให้ ความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านสหกรณ์ เป็ นการสร้ างสมาชิกให้ มี
คุณภาพ โครงสร้ างหลักของสหกรณ์ คือ มวลสมาชิก เพราะสมาชิกเป็ นทังเจ้
้ าของ ผู้ดําเนินงาน
และผู้ใช้ บริการของสหกรณ์ ดังนันสมาชิ
้
กทังมวล
้
จึงควรเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ของสมาชิก
3. วัตถุประสงค์
(1) เสริมความรู้สมาชิกที่มีอยู่แล้ ว ให้ มากขึ ้น
(2) สร้ างนักสหกรณ์รุ่นใหม่
(3) ปลูกฝังความเป็ นสมาชิก ในฐานะเจ้ าของ ผู้ดําเนินงาน และผู้ใช้ บริ การ
4. ลักษณะโครงการ
ประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างสมาชิก กรรมการดําเนินการ และ
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ เพื่อรับฟั งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 50 - 100 คน
6. ระยะเวลา
เวลารวมการเดินทางประมาณ 3 วันต่อครัง้ จํานวน 1 – 5 ครัง้
7. งบประมาณ
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้ จา่ ย จํานวน 250,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(1) สมาชิกสหกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ และมีความเข้ าใจสหกรณ์มากขึ ้น
(2) สมาชิกที่มีคณ
ุ ธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการที่ 2 "ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา"
1. การดําเนินการ สหกรณ์จดั ประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาประจําปี รวม 5 รายการ คือ
รายการที่ 1 สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายการที่ 2 สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
รายการที่ 3 สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ร่ วมกับสมาชิกหน่วย
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
18

19

ศึกษาอบรม
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รายการที่ 4 สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาชิกหน่วย
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
รายการที่ 5 สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การจัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา อาจจัดสัมมนาให้ แต่ละหน่วย หรื ออาจจัดสัมมนาร่วมกัน
ตังแต่
้ สองหน่วย หรื อทุกหน่วยพร้ อมกัน ก็ได้ ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่
2. หลักการและเหตุผล สหกรณ์จะก้ าวไปสูค่ วามสําเร็ จตามอุดมการณ์ได้ นนั ้ สมาชิกต้ องมี
ความรู้ความเข้ าใจในหลักการสหกรณ์ และการดําเนินงานตามขบวนการสหกรณ์
3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ สมาชิกมีความรู้ความเข้ าใจในหลักการและอุดมการณ์
(2) เพื่อให้ สมาชิกมีความพร้ อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในกิจการของสหกรณ์
(3) เพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ จากสมาชิกในมุมมองที่กว้ างไกล
4. ลักษณะโครงการ
สหกรณ์เชิญชวนสมาชิกเข้ าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อเสริมความรู้ความ
เข้ าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ พร้ อมทังจั
้ ดทัศนศึกษา
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากัด หน่วยละไม่เกิน 40 คน
6. ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 3 - 5 วันต่อครัง้ จํานวน 1 – 5 ครัง้
7. งบประมาณ
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้ จา่ ยรวมแล้ วไม่เกิน 900,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(1) สมาชิกสนใจในกิจการของสหกรณ์มากขึ ้น
(2) สมาชิกเข้ าใจในระบบการบริ หารงานของสหกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
22

โครงการที่ 3 "ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ"
1. การดําเนินการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ
ดําเนินการ เนื่องจากในแต่ละปี จะมีกรรมการที่ได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาใหม่ ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สว่ น
ราชการทางสหกรณ์ เพื่อให้ อยูใ่ นกรอบของพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปี ที่ผา่ นมา
แก้ ไขในส่วนที่บกพร่อง และพัฒนาสูส่ หกรณ์ชนนํ
ั้ า
3. วัตถุประสงค์
(1) เสริมความรู้ที่มีอยูแ่ ล้ ว ให้ มากขึ ้น
(2) ทบทวนบทบาทสิทธิและหน้ าที่ของกรรมการดําเนินการ
(3) กําหนดโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ และทบทวนผลการดําเนินกิจการที่ผา่ นมา
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4.
5.
6.
7.
8.

ลักษณะของโครงการ คณะกรรมการดําเนินการเข้ าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
กลุ่มเป้ าหมาย
คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จดั การ และผู้รับเชิญที่เกี่ยวข้ อง
ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 3 – 5 วัน
งบประมาณ
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้ จา่ ย เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(1) คณะกรรมการดําเนินการจะได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปั ญหาของแต่ละ
หน่วยงานแก้ ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์ให้ ก้าวไกลด้ วยความมัน่ คง
(2) รับทราบแนวทางใหม่ ๆ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องกับงานสหกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากัด

โครงการที่ 4 “ประชุมสัมมนาเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ”
1. การดําเนินการ
กําหนดประชุมสัมมนาให้ การศึกษาอบรมเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทกุ ปี
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนงานที่ปฏิบตั ทิ งงานประจํ
ั้
าและงานบริ การในรอบปี ที่
ผ่านมา แก้ ไขในส่วนที่บกพร่องพร้ อมทังพั
้ ฒนางานใหม่ ๆ ให้ ดีขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้ แก่เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์
(2) เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการบริ การ
4. ลักษณะโครงการ
สัมมนาทบทวนงานประจํา, งานบริ การ และศึกษาดูงาน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทกุ คน
6. ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 3 - 5 วัน
7. ประมาณการรายจ่ าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้ จา่ ย เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 300,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ พัฒนางานประจําควบคูง่ านบริ การ และพัฒนาองค์กร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด
โครงการที่ 5 “ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ ในต่ างประเทศ”
1. การดําเนินการ
สหกรณ์กําหนดโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ
2. หลักการและเหตุผล สหกรณ์จะก้ าวไปสูค่ วามสําเร็ จตามอุดมการณ์ได้ สมาชิกต้ องมี
ความรู้ความเข้ าใจในหลักการสหกรณ์ และวิสยั ทัศน์ด้านอื่น ๆ ประกอบด้ วย จึงควรมีโอกาสได้
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในต่างประเทศ เพื่อศึกษาและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เกิดความสําเร็ จ
3. วัตถุประสงค์
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาต่าง ๆ
4. ลักษณะโครงการ
เพื่อศึกษาวิถีชีวิต สภาพภูมิประเทศ และดูงานสหกรณ์เมื่อมีโอกาส
ศึกษาอบรม
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5.
6.
7.
8.

กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกไม่เกิน 40 คน กรรมการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ไม่เกิน 10 คน
ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 5 - 6 วัน
งบประมาณ
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้ จา่ ย เป็ นจํานวนเงิน 200,000 บาท
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ สมาชิกได้ โอกาสจากการทัศนศึกษา ได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้
มิตรภาพและความสามัคคี ได้ ศกึ ษาธรรมชาติและสภาพความเป็ นอยู่ของประเทศนัน้ ๆ จะได้
นําไปประเมินผล เปรี ยบเทียบ และเกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินการร่วมกับกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
-----------------
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สหกรณ์ส่งมอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยอีค่าง
จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ครั้งที่ 6/2559
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 มีมติให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยอีค่าง ต�าบลแม่ริน อ�าเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เป็นจ�านวนเงิน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ตามที่ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ�ากัด ขอความอนุเคราะห์มา ตามหนังสือที่
สอ. 066/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�านวน 14 คน น�าโดยนายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธาน
กรรมการ ได้เดินทางไปส่งมอบงานอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านห้วยอีคา่ ง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม
2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการส่งมอบอาคารดังกล่าว ในวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ดังนี้
วันที่ 11 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด ได้สง่ มอบอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยอีคา่ ง พร้อมอุปกรณ์
ที่จ�าเป็น เขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน
ชั้นเดียว ขนาด 6 x 10 เมตร งบประมาณ 450,000 บาท เพื่อประโยชน์ของเด็กเล็กในการเตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษา
ของหมู่บ้านห้วยอีค่าง โดยมีนางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่วิน เป็นผู้รับมอบ
ในการส่งมอบอาคารดังกล่าว มีผรู้ ว่ มงานประกอบด้วย นายวิพฒ
ั น์ ดวงโภชน์ ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ�ากัด พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และนายจตุพร
บารมี หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
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สหกรณ์ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำาปี 2559
เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ วัดน�้ำแป้งพนำรำม อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยำ
วันเสำร์ที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2559
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด ได้จัดงานบุญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์
เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดน�้าแป้งพนาราม อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา ในวันเสาร์ที่ 13 เดือน
สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2559 (ขึ้น 10 ค�่า เดือน 9 ปีวอก)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รักษาประเพณีอนั ดีงามของชาวพุทธและเพือ่ รวบรวมปัจจัยอันเป็นบริวารขององค์ผา้ ป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้มีศาสนสถานที่เหมาะสมส�าหรับยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน
และชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสถาบันหลักของชาติสืบไป ทั้งนี้ เงินบริจาค
ทั้งหมดจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สหกรณ์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บ�าเพ็ญแล้ว จงเป็นพลวปัจจัย อ�านวยผล
ให้ทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาน ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ
จากงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�าปี 2559 วัดน�้าแป้งพนาราม ได้รับเงินบริจาคเป็นจ�านวน 246,533.00 บาท
(สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
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