


สหกรณ์ แปลว่า การทำาด้วยกัน 
หมายถึง ผนึกกำาลังผู้ทำางานเกี่ยวข้องกัน

กระทำางานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระทำางานนั้นด้วยความรู้ ความสามารถ 

ความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ 

ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า 
และอำานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว

พระราชดำารัส 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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พระดำารัส
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง

ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน 

โดยความสมัครใจของตนเอง 

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ 

โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด 

เพื่อบำารุงตัวเองให้เกิดความจำาเริญในทางทรัพย์
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ขอแสดงความนับถือ

(นายธาดาศักดิ์	วชิรปรีชาพงษ์)
ประธานกรรมการ

ที่	สอ.	มศว	9/2560	(ว)
	 	 4	มกราคม	พ.ศ.	2560

เรื่อง	 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560
เรียน	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	
	
	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ากัด	 ได้ก�าหนดวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี	 2560	 ในวันเสาร์ที่	 28	 มกราคม	พ.ศ.	 2560	 ตั้งแต	่ เวลา	 09.00	 น.	ณ	ห้องประชุม	 เจ้าพระยาบอลรูม		
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพมหานคร	มีวาระการประชุมดังนี้
	 1.	 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	 2.	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2559
	 3.	 สมาชิกเข้าใหม่	ลาออก	ระหว่างปี	2559
	 4.	 ผลการด�าเนินงานระหว่างปี	2559
	 5.	 เลือกตั้งประธานและกรรมการด�าเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในป	ี2559
	 6.	 รายงานการตรวจสอบกิจการ	ปี	2559
	 7.	 พิจารณา	งบดุล	งบก�าไรขาดทุน	ปี	2559
	 8.	 พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ	ป	ี2559
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	 10.	 พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์	ปี	2560
	 11.	 พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้	ปี	2560
	 12.	 พิจารณาประมาณการรายจ่าย	ป	ี2560
	 13.	 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด
	 14.	 เรื่องอื่นๆ

	 จึงเรียนเชิญมา	เพื่อเข้าประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
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	 วันที่	 13	 ตุลาคม	 2559	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 พระมหากษัตริย์ไทย	
ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก	 และทรงงานหนักที่สุดในโลก	 ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย	 ปวงชนชาวไทยมีความทุกข์
ระทมทีส่ดุ	สมควรทีจ่ะตอบแทนพระมหากรณุาธคิณุพระองคท์า่นดว้ยการนอ้มน�าค�าสอนของพระองค	์ซึง่มมีากมาย		
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



	 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2560	 นี้	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 จะได้สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปี	
การเสนอโครงการในปีตอ่ไป	พรอ้มขออนุมตังิบประมาณรายจา่ยในปตีอ่ไป	โอกาสนี	้สมาชกิจะไดร้บัรู	้รบัทราบ	และ
อนุมัติเรือ่งต่าง	ๆ 	รวมทั้งการซักถามข้อสงสัย	และข้อเสนอแนะ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญมั่น
คงยิ่งๆ	ขึ้นไป
	
	 ขา้พเจา้ขอขอบคณุ	สมาชกิทุกทา่น	ทา่นทีป่รึกษากติติมศกัด์ิ	ผูจั้ดการใหญ	่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ	์คณะกรรมการ
ด�าเนินการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ผู้สอบบัญชี	 รวมทั้งผู้ประสานงานสหกรณ์	 ที่มีส่วนสนับสนุนให้การด�าเนินกิจการ
สหกรณ์มีความมั่นคง	และเจริญก้าวหน้าตลอดไป
	
	 ท้ายที่สุด	 ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีท่านเคารพนับถือ	 จงดลบันดาลให้ทุกท่าน	 และครอบครัวประสบแต่	
ความสุข	มีสุขภาพแข็งแรง	อายุยืนยาว	และสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

ด้วยความรักและปรารถนาดี

(นายธาดาศักดิ์		วชิรปรีชาพงษ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 

วันเสาร์ท่ี 23 มกราคม 2559 

ณ ห้องประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อาํเภอเมืองสงขลา  

จังหวัดสงขลา    

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

 

 นายธาดาศกัดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ แจ้งในท่ีประชมุวา่ขณะนีมี้สมาชิกลงช่ือเข้าประชมุแล้ว 

จํานวน 136 คน ครบตามข้อบงัคบัแล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2559 

 

 เปิดประชมุเวลา 14.15 น. 

 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. สมาชิกถึงแก่กรรม  

ประธานกรรมการแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่สมาชิกถึงแก่กรรม ในระหวา่งปี 2558 จํานวน 31 ราย  

ตามรายช่ือดงันี ้

(1) นายทวีสิทธ์ิ สิทธิกร  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(2) นายจรัญ สงวนสจัพงษ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(3) นางสพุรรณา หนรัูกษ์  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(4) นายเตา  แจม่นาค หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

(5) นางนนัทนา สิงหชาญ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(6) นางสไุร  พงษ์ทองเจริญ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(7) นายสวย วงศ์ภกัดี หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(8) นางรําพนั เหลืองสวุรรณ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(9) นายบญุจนัทร์ รักชาติ  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(10)นายเล็ก  แก้วเฟ่ือง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(11)นางรุจา  อดุม  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(12)น.ส.อรัญญา ทองพนู  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(13)นายแกละ วงศ์ภกัดี หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
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(4) นายเตา  แจม่นาค หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

(5) นางนนัทนา สิงหชาญ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(6) นางสไุร  พงษ์ทองเจริญ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(7) นายสวย วงศ์ภกัดี หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(8) นางรําพนั เหลืองสวุรรณ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(9) นายบญุจนัทร์ รักชาติ  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(10)นายเล็ก  แก้วเฟ่ือง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(11)นางรุจา  อดุม  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(12)น.ส.อรัญญา ทองพนู  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(13)นายแกละ วงศ์ภกัดี หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
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(14)นายสขุ  เวชมี  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(15)นายสมพร    บวัทอง   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

(16)นายหิรัญ บรรจงปรุ หนว่ย ม.บรูพา   

(17)นายบรรจง นอบน้อม หนว่ย ม.บรูพา   

(18)น.ส.จงรักษ์ โอทกานนท์ หนว่ย ม.บรูพา   

(19)นายสนุทร นงนชุ  หนว่ย ม.บรูพา   

(20)น.ส.จารีย์ วรรัตน์   หนว่ย ม.บรูพา   

(21)นายจฬุาลกัษณ์ อปุรี  หนว่ย ม.บรูพา   

(22)นายบญัชา นภาชยัเทพ หนว่ย ม.นเรศวร   

(23)น.ส.ภทัรภรณ์ รอดท่าหอย หนว่ย ม.นเรศวร   

(24)นายคนาวฒุิ ศรีประเสริฐ หนว่ย ม.นเรศวร   

(25)นายรักษ์ ดา่นดํารงรักษ์ หนว่ย ม.นเรศวร   

(26)นายสมพงษ์ มัน่ระวงั  หนว่ย ม.นเรศวร   

(27)นายทองม้วน สร้อยศรี  หนว่ย ม.มหาสารคาม  

(28)นางพิศมยั บอ่งาม  หนว่ย ม.มหาสารคาม  

(29)นายจีระศกัดิ์ เจริญพนัธ์ หนว่ย ม.มหาสารคาม  

(30)นายประดบั วิสะมิตนนัท์ หนว่ย ม.ทกัษิณ   

(31)นายนราธิป    สงมี    หนว่ยมหาวิทยาลยัพะเยา 

ประธานขอเชิญสมาชิกร่วมยืนไว้อาลัย 1 นาที 

2. ประธานแจ้งผู้ เข้าร่วมประชมุ 1 คน คือ นายวิทศั  วฒันศกัด์   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

3. ประธานแจ้ง แก้ไขท่ีผิด ดงันี ้

หน้า 36 บรรทดัท่ี 13 จากข้างลา่ง 

 ท่ีผิด วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2559 

 ท่ีถกู วนัท่ี 2 มกราคม 2559 และตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2559 

4. กรมสง่เสริมสหกรณ์ ได้ดําเนินการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี 2558 ผลการจดัมาตรฐาน  

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั   ผา่นเกณฑ์การประเมินในระดบั ดีเลิศ ซึ่งเป็นปีท่ี 6  

5. สํานกังานสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ี 2 แจ้งผลการคดัเลือกสหกรณ์ดีเดน่ระดบัจงัหวดั ประจําปี 

2558/2559 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ด้วยคะแนนรวมทกุหมวด เป็น

ร้อยละ 92.97 และจะได้สง่เข้าประกวดสหกรณ์ดีเดน่แห่งชาตปิระจําปี 2559 ตอ่ไป 
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6. สหกรณ์เพิ่มหุ้นให้สมาชิกทกุคน ในปีนีเ้พิ่มให้คนละ 40 หุ้น เป็นเงิน 400 บาท จะโอนเข้าเงินสะสมคา่หุ้นของ

สมาชิกทกุคนภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ขอให้สมาชิกทกุคนตรวจสอบเงินสะสมคา่หุ้นด้วย 

7. รางวลัท่ีจะจบัให้แก่สมาชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชมุใหญ่ปีนี ้มี 64 รางวลั ดงันี ้

(1) รางวลัเงินสด มี 54 รางวลั ตัง้แต ่500 บาท ถึง 3,000 บาท 

(2) รางวลับ้านพกัสหกรณ์ท่ีจงัหวดัระยอง 10 รางวลั 

8. ตามท่ีสหกรณ์จดัตัง้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั ซึง่ได้ดําเนินการจดทะเบียน

ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2555 จงึขอเชิญชวนสมาชิกทกุคนท่ีมีอายไุมเ่กิน 60 ปี ให้สมคัรและบอกตอ่ ๆ กนั 

เน่ืองจากขณะนีมี้สมาชิกเพียง 1,391 คน หรือร้อยละ 13.45 ของสมาชิกสหกรณ์ ซึง่ถือวา่ยงัน้อยมาก 

เปา้หมายต้องการให้มากกว่าร้อยละ 50  

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2558   

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2558 วนัเสาร์ท่ี 24 มกราคม 2558 ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญั

ประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั วนัเสาร์ท่ี 23 มกราคม 2559 

มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2558 วันเสาร์ท่ี 24 มกราคม 2558 

 

วาระท่ี 3 สมาชิกเข้าใหม่ลาออกระหว่างปี 2558 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สิน้ปี 2557 สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 10,239 คน 

ระหวา่งปี 2558   มีสมาชิกเข้าใหม ่จํานวน 600 คน   และมีสมาชิกออก จํานวน 196 คน 

   สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ จํานวน 130 คน 

สิน้ปี 2558 สหกรณ์มีสมาชิกทัง้สิน้ จํานวน 10,773 คน 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 4 ผลการดาํเนินงานระหว่างปี 2558 

1. การบริหารงาน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จํากดัสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 มีสมาชิกเร่ิมต้น 

65 คน  มีทนุเรือนหุ้น 112,000.00 บาท เงินรับฝาก 35,000.00 บาท ลกูหนีเ้งินให้กู้  148,780.00 บาท ตอ่มาได้ขอจด

ทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด” เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2518   

ปัจจบุนัสหกรณ์มีสํานกังาน 7 แหง่ คือ 

(1) ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร  

(2) ท่ีมหาวิทยาลยับรูพา    จงัหวดัชลบรีุ  
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(3) ท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณ    จงัหวดัสงขลา  
(4) ท่ีมหาวิทยาลยันเรศวร    จงัหวดัพิษณโุลก  
(5) ท่ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม   จงัหวดัมหาสารคาม  
(6) ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก  
(7) ท่ีมหาวิทยาลยัพะเยา    จงัหวดัพะเยา 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ด าเนินกิจการมาครบ 48 ปี ในวันท่ี 2 มกราคม 
2559 และตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2559 จะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีท่ี 49 ท่ีจะให้ความมัน่คงทัง้สหกรณ์และสมาชิก 

สิน้ปี 2558 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 10,773 คน  
มีทนุเรือนหุ้น 4,935,095,210.00 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 233,259,280.00 บาท  
มีเงินรับฝาก 7,829,049,179.80 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 924,311,458.24 บาท  
มีทนุด าเนินงาน 13,750,766,788.49 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,221,261,301.13 บาท  

ผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2558 มีก าไรสทุธิ 386,311,742.95 บาท สหกรณ์ได้จดัสรรก าไรให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็น
เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็นจ านวนเงิน 330,458,381.50 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 85.54 ของก าไรสทุธิ  
2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์   
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั   ได้พิจารณาจา่ยเงิน 

ทนุสาธารณประโยชน์ ประจ าปี 2558  รวมทัง้สิน้ 3,243,000.00 บาท มีรายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุ
ใหญ่สามญัประจ าปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั วนัเสาร์ท่ี 23 มกราคม 2559 
 2.1   สมาชิกถึงแก่กรรม  36 ราย  
   2.2   คูส่มรสหรือบตุรหรือบิดาหรือมารดาของสมาชิก ถึงแก่กรรม 161 ราย 
 2.3   สนบัสนนุกิจกรรมของสมาชิกและมหาวิทยาลยัท่ีสหกรณ์สงักดัอยู่  
 2.4   เงินบริจาคให้มลูนิธิตา่งๆ และเงินชว่ยเหลือทัว่ไป 
 2.5   ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 827 ราย       
 2.6   เงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบสาธารณภยั  12 ราย   
 2.7   เงินรางวลับตุรสมาชิกจบปริญญาตรีใบแรก 31 ราย   
3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก เป็นจ านวนเงนิ 6,881,330.00  บาท  
 3.1   งานมฑุิตาจิตสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ ปี 2558 จ านวน 109  ราย     
 3.2   จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ านวน 39 ราย 
 3.3   จ่ายเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลสมาชิก จ านวน  352 ราย  
 3.4   จ่ายเงินบ าเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี จ านวน 223 ราย 
 3.5   จ่ายเงินบ าเหน็จเกือ้กลู(อาวโุส) จ านวน 182 ราย 
4. การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา 
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ได้ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี ตามท่ีแจ้งในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั วนัเสาร์ท่ี 23 มกราคม 2559 

5. จาํนวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2558 

1. จํานวนสมาชิก    จํานวน 10,643 คน 

2. จํานวนสมาชิก สมทบ   จํานวน      130 คน 

3. จํานวนสมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์     จํานวน   5,824 คน หรือร้อยละ 54.72 

4. จํานวนสมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์ จํานวน   4,819 คน หรือร้อยละ 45.28 

6. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว  

 รายการ 2558 (บาท) 2557 (บาท) เพิ่ม (ลด) 

 1 ทนุเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว 4,935,095,210.00 4,701,835,930.00               233,259,280.00  

 2 ทนุสํารองและทนุอ่ืน ๆ 546,632,051.84 498,967,442.50                 47,664,609.34  

 3 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 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 เงินกู้ ยืมระหวา่งปี 1,100,000,000.00 3,530,000,000.00         (2,430,000,000.00) 

 6 เงินกู้ ยืมคงเหลือ 0.00 0.00 0.00 

 7 ทนุดําเนินงานทัง้หมด 13,750,766,788.49 12,529,505,487.36            1,221,261,301.13  

 8 เงินให้กู้ ระหวา่งปี        

          สมาชิก 2,284,529,236.34 2,059,629,549.54               224,899,686.80  

          สหกรณ์อ่ืน 4,627,000,000.00 4,360,083,350.87               266,916,649.13  

 9 เงินให้กู้คงเหลือ         

          สมาชิก 3,992,424,686.61 3,507,141,189.35               485,283,497.26  

          สหกรณ์อ่ืน 4,769,392,410.75 5,348,025,054.63            (578,632,643.88) 

 10 กําไรสทุธิ 386,311,742.95 369,782,246.09                 16,529,496.86  

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

  

วาระท่ี 5 เลือกตัง้ประธานกรรมการและกรรมการดาํเนินการ แทนกรรมการดาํเนินการท่ีครบวาระ 

 ในปี 2558   มีกรรมการดําเนินการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 7 คน จากหนว่ยตา่งๆ ดงันี ้

1. นายธาดาศกัดิ์  วชิรปรีชาพงษ์   หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นางพนอ  อศัวรุจานนท์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นายเสถียร  อกัษรช ู ***  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. นายพิชิตร  มีพจนา   หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 
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5. นางพิทยาภรณ์ ดํารงค์กลุรัตน์  หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

6. นายรุ่งรัตน์  พระนาค  หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 

7. นายวิทยา  อรรถโยโค  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 ***  หมายถึง ครบ 2 วาระ ไมมี่สิทธิลงสมคัรกรรมการดําเนินการ 

ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการดําเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552   ให้ตัง้คณะกรรมการสรรหา ทํา

หน้าท่ีดําเนินการจดัการสรรหากรรมการดําเนินการแทนกรรมการดําเนินการท่ีหมดวาระ  

ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2559 ดงันี ้ 

1. นายชาญวิทย์    เทียมบญุประเสริฐ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นายธาดาศกัดิ ์  วชิรปรีชาพงษ์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นางนงนวล  พงษ์ไพบลูย์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. นายพิชิตร  มีพจนา   หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

5. นางสนีุย์  ล่ีไพบลูย์   หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ  

6. นางชาดา     กลิ่นเจริญ  หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 

7. นายวิทยา  อรรถโยโค  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิอกฉันท์เลือกตัง้ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดาํเนินการทัง้ 7 คน   

ผลการสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ  

 ประธานกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 51 ได้กําหนดการประชมุเพ่ือสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ 

คนตอ่ไป โดยได้เชิญกรรมการดําเนินการท่ียงัอยู่ในวาระ และผู้ ท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 

2559 เข้าร่วมประชุมเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2558 เพ่ือเลือกระหว่างกันเอง ในการสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการ 

ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการดําเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ  จํากดั เพ่ือให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2559  เลือกตัง้เป็นประธานกรรมการดําเนินการ  

 ท่ีประชมุมีมตใิห้เสนอ นายธาดาศักดิ์   วชิรปรีชาพงษ์  เป็นประธานกรรมการ ประจําปี 2559 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกตัง้นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ เป็นประธานกรรมการ 

 

วาระท่ี 6 รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจาํปี 2558 

รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ จํากดั วนัเสาร์ท่ี 23 มกราคม 2559 

นายวิทศั   วฒันศกัดิ ์ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รายงานสรุปผลการตรวจสอบดงันี ้

ผลการตรวจสอบ    

 ด้านบริหารงานท่ัวไป 

   

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256020
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 การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  และข้อบงัคบัของสหกรณ์  สามารถ

บริหารงานให้บงัเกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอยา่งทัว่ถึง  

 ด้านการเงนิ                                                                                                             

 การรับ – จา่ย และเก็บรักษาเงิน ได้ปฏิบตัติามระเบียบวา่ด้วยการรับ – จา่ยและเก็บรักษาเงินท่ีสหกรณ์กําหนดไว้

อยา่งสม่ําเสมอ    เว้นแตใ่นกรณีท่ีธนาคารหยดุทําการ จึงจําเป็นต้องเบกิเงินสํารองไว้บริการสมาชิกเกินกวา่วงเงินท่ี

กําหนดไว้   ซึง่ผู้ รับผิดชอบได้จดัทํารายงานเสนอกรรมการเพ่ือทราบทกุครัง้ 

      เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน  คงเหลือ ณ วนัสิน้ปี มียอดถกูต้องตรงตามบญัชี   สมดุคูฝ่าก

ธนาคารและใบแจ้งยอดของธนาคาร 

 ด้านบัญชี                                                                                            

      สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใช้โปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมลู   ซึง่พฒันาโดย  บริษัทไอโซแคร์       

ซิสเตมส์  จํากดั    การบนัทกึบญัชีของสหกรณ์เรียบร้อย เป็นปัจจบุนั   มีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชี

ครบถ้วน  สมบรูณ์ 

 ด้านเงนิลงทุน  สหกรณ์ได้นําเงินไปลงทนุทัง้สิน้จํานวน  2,669,244,541.96  บาท  จําแนกได้ดงันี ้

   (1)   หุ้นกู้                จํานวนเงิน       1,890,942,256.91   บาท 

   (2)   พนัธบตัร    จํานวนเงิน          291,000,000.00  บาท  

   (3)   ถือหุ้นกบัสหกรณ์และบริษัทฯ จํานวนเงิน          187,741,000.00  บาท   

   (4)   ลงทนุหลกัทรัพย์(บริหารจดัการ) จํานวนเงิน          299,561,285.05  บาท  

          การลงทนุเป็นไปตามกฎหมาย      ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตข้ิอบงัคบั   ระเบียบ  

และมตท่ีิประชมุคณะกรรมการดําเนินการ         

 ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกทัง้สิน้ จํานวน  2,284,529,236.34   บาท  จําแนกได้ดงันี ้  

   (1)    เงินกู้ฉกุเฉิน  5,758  สญัญา จํานวนเงิน    370,173,140.00 บาท 

   (2)    เงินกู้สามญั         3,437  สญัญา จํานวนเงิน 1,663,935,796.34 บาท 

   (3)    เงินกู้พิเศษ       160  สญัญา จํานวนเงิน    250,420,300.00 บาท            

     วนัสิน้ปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือทัง้สิน้  3,992,424,686.61  บาท   

  การให้เงินกู้ เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ลกูหนีแ้ตล่ะรายมีหลกัฐานการเป็นหนีแ้ละ

การคํา้ประกนัครบถ้วน 

 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 

 ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนจํานวน  4,627,000,000.00 บาท วนัสิน้ปีมียอดคงเหลือทัง้สิน้ จํานวน   

4,769,392,410.75 บาท           
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 การให้เงินกู้ เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน และมติคณะกรรมการดําเนินการ  การสง่ชําระ

เงินกู้ เป็นไปตามงวดท่ีกําหนดไว้ 

 ด้านการกู้ยืม 

 ยอดยกมาต้นปี จํานวน   0.00  บาท   กู้ ระหวา่งปี  จํานวน  1,100,000,000.00  บาท    สง่ชําระคืนระหวา่งปี 

จํานวน  1,100,000,000.00  บาท   วนัสิน้ปีไมมี่หนีค้้าง   การกู้ ยืมเป็นไปตามข้อบงัคบัของสหกรณ์  และตามท่ี

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

 ด้านเงนิรับฝาก 

 ระหวา่งปีสหกรณ์รับฝากเงิน รวม  7  ประเภท  ดงันี ้

                                      

(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
 

 การรับฝากและจา่ยคืนเงินรับฝากทกุประเภทเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินท่ีสหกรณ์กําหนดไว้ 

 ด้านทุนเรือนหุ้น 

 ระหวา่งปีสหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิก จํานวน  325,872,960.00 บาท จา่ยคืนคา่หุ้น จํานวน 92,613,680.00 

บาท ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี จํานวน 4,935,095,210.00 บาท  

 การเพิ่มหุ้นและการจ่ายคืนคา่หุ้นเป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการถือหุ้น และมติท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ 

 ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มขึน้ 600 คน ลดลง 196 คน คงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 10,773 คนและสมาชิกสมทบ 130 คน

  ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอ่ืน ๆ    มีรายการเคล่ือนไหวดงันี ้ 

รายการ ต้นปี เพิ�มระหว่างปี ลดระหว่างปี คงเหลือสิ�นปี

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 28,018,300.81  2,000,000.00  30,018,300.81  

ทุนสาธารณประโยชน์ 6,744,517.25    4,000,000.00  3,241,000.00  7,503,517.25     

ทุนสะสมจัดให้มีสํานักงาน 25,091,000.00  500,000.00     25,591,000.00  

ทุนสาธารณประโยชน์ –เงินบําเหน็จหุ้น 13,736,420.26  50,000.00        238,911.00     13,547,509.26  

รวม 73,590,238.32  6,550,000.00  3,479,911.00  76,660,327.32  
 

  การเพิ่มขึน้และลดลง  เป็นไปตามระเบียบและมตท่ีิประชมุคณะกรรมการดําเนินการ  การอนมุตักิารใช้จา่ย

เงินทนุเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ  

 

   

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256022
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  ด้านรายจ่าย                  

        ในระหว่างปี  รายจา่ยตา่ง ๆ ได้จา่ยไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบด้วยเหตผุลการจา่ยเป็นไปตาม

ระเบียบ  มตท่ีิประชมุใหญ่และมตขิองคณะกรรมการดําเนินการ  และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัไิว้              

  สรุปผลการตรวจสอบ             

 การบญัชี การบนัทกึบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจบุนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  มีครบถ้วน  ถกูต้อง 

 การเงิน  เอกสารประกอบการรับ – จา่ยเงิน มีครบถ้วน ถือใช้เป็นหลกัฐานการจ่ายเงินได้ 

 การให้เงินกู้     คําขอกู้ เงิน  หนงัสือสญัญากู้ เงิน  หนงัสือคํา้ประกนัเงินกู้  และหลกัประกนัเงินกู้   มีครบถ้วน  

   ถือใช้เป็นหลกัฐานการจา่ยเงินกู้ ได้ 

มต ิท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการตรวจสอบกจิการตามรายงานท่ีเสนอ 

วาระท่ี 7 พจิารณา งบดุล งบกาํไรขาดทุน ปี 2558 

รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ จํากดั วนัเสาร์ท่ี 24 มกราคม 2558 

นายการุญ ทองโสภิต ผู้สอบบญัชี สหกรณ์ไมส่ะดวกเดนิทาง จงึขอให้นายวิทศั   วฒันศกัดิ ์ผู้ตรวจกิจการ

รายงานสรุปแทนผู้สอบบญัชี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม  2558 และ 2557 

     

ป  2558 

 

ป  2557 

     

บาท 

 

บาท 

   

สินทรัพย 

    

 

สินทรัพยหมุนเวียน 

    

  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 897,326,152.00 

 

585,026,579.02 

  

เงินฝากสหกรณอ่ืน 4 1,332,593,126.82 

 

184,761,454.05 

  

เงินลงทุนระยะสั้น 5 344,000,000.00 

 

286,133,618.71 

  

เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธ ิ 6 1,937,258,301.64 

 

1,896,818,427.89 

  

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 

1,738,037.00 

 

1,738,037.00 

  

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

1,738,037.00 

 

1,738,037.00 

  

ลูกหนี้สุทธิ 

 

0.00 

 

0.00 

  

ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ-สุทธ ิ 7 1,846,440.44 

 

2,080,581.04 

  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8 31,269,437.24 

 

27,451,219.23 
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  ด้านรายจ่าย                  

        ในระหว่างปี  รายจา่ยตา่ง ๆ ได้จา่ยไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบด้วยเหตผุลการจา่ยเป็นไปตาม

ระเบียบ  มตท่ีิประชมุใหญ่และมตขิองคณะกรรมการดําเนินการ  และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัไิว้              

  สรุปผลการตรวจสอบ             

 การบญัชี การบนัทกึบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจบุนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  มีครบถ้วน  ถกูต้อง 

 การเงิน  เอกสารประกอบการรับ – จา่ยเงิน มีครบถ้วน ถือใช้เป็นหลกัฐานการจ่ายเงินได้ 

 การให้เงินกู้     คําขอกู้ เงิน  หนงัสือสญัญากู้ เงิน  หนงัสือคํา้ประกนัเงินกู้  และหลกัประกนัเงินกู้   มีครบถ้วน  

   ถือใช้เป็นหลกัฐานการจา่ยเงินกู้ ได้ 

มต ิท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการตรวจสอบกจิการตามรายงานท่ีเสนอ 

วาระท่ี 7 พจิารณา งบดุล งบกาํไรขาดทุน ปี 2558 

รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ จํากดั วนัเสาร์ท่ี 24 มกราคม 2558 

นายการุญ ทองโสภิต ผู้สอบบญัชี สหกรณ์ไมส่ะดวกเดนิทาง จงึขอให้นายวิทศั   วฒันศกัดิ ์ผู้ตรวจกิจการ

รายงานสรุปแทนผู้สอบบญัชี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม  2558 และ 2557 

     

ป  2558 

 

ป  2557 

     

บาท 

 

บาท 

   

สินทรัพย 

    

 

สินทรัพยหมุนเวียน 

    

  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 897,326,152.00 

 

585,026,579.02 

  

เงินฝากสหกรณอ่ืน 4 1,332,593,126.82 

 

184,761,454.05 

  

เงินลงทุนระยะสั้น 5 344,000,000.00 

 

286,133,618.71 

  

เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธ ิ 6 1,937,258,301.64 

 

1,896,818,427.89 

  

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 

1,738,037.00 

 

1,738,037.00 

  

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

1,738,037.00 

 

1,738,037.00 

  

ลูกหนี้สุทธิ 

 

0.00 

 

0.00 

  

ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ-สุทธ ิ 7 1,846,440.44 

 

2,080,581.04 

  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8 31,269,437.24 

 

27,451,219.23 
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รวมสินทรัพยหมุนเวียน 
 

4,544,293,458.14 

 

2,982,271,879.94 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

    

  

เงินฝากสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น จํากัด 

 

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 - สุทธ ิ 9 26,231,561.04 

 

26,591,938.63 

  

สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

1,417,906.00 

 

100,794.00 

  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 10 669,670.20 

 

1,016,808.11 

   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 
 

9,206,473,330.35 

 

9,547,233,607.42 

   

รวมสินทรัพย 

 

13,750,766,788.49 

 

12,529,505,487.36 

        

   

หน้ีสินและทุนของสหกรณ 
    

 

หน้ีสินหมุนเวียน 

    

  

เงินรับฝาก 11 7,829,049,179.80 

 

6,904,737,721.56 

  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12 5,383,956.40 

 

5,400,615.21 

   

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
 

7,834,433,136.20 

 

6,910,138,336.77 

 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 

    

  

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 13 48,294,647.50 

 

48,781,532.00 

   

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 
 

48,294,647.50 

 

48,781,532.00 

   

รวมหน้ีสิน 

 

7,882,727,783.70 

 

6,958,919,868.77 

 

ทุนของสหกรณ 

   
 

  

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท) 

    

  

    หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 

 

4,935,095,210.00 

 

4,701,835,930.00 

  

ทุนสํารอง 

 

469,971,724.52 

 

425,377,204.18 

  

ทุนสะสมตามขอบังคับ  ระเบียบและอ่ืน  ๆ     14 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 

   

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 

 

13,750,766,788.49 

 

12,529,505,487.36 

   

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256024
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งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2558 และ 2557 
          ปี  2558        ปี  2557 
   บาท % บาท % 
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุน     

 ดอกเบีย้รับเงินให้กู้  507,713,855.48  76.44  482,482,737.82  74.68  

 ดอกเบีย้รับเงินฝาก 27,025,985.02  4.07  22,007,218.97  3.41  

 ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 129,473,706.96  19.49  141,584,850.25  21.91  

  รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทน 664,213,547.46  100.00  646,074,807.04  100.00  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงนิลงทุน    

 ดอกเบีย้จา่ยเงินรับฝาก 225,210,734.89  33.91 221,932,083.02 34.35

 ดอกเบีย้จา่ยเงินกู้ ยืม 2,136,356.08  0.32 9,152,992.63 1.42

  รวมคา่ใช้จา่ยดอกเบีย้และเงินลงทนุ 227,347,090.97  34.23  231,085,075.65  35.77  

หัก หนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ     

 หนีส้งสยัจะสญูลกูหนีเ้งินให้กู้  0.00 0.00 804,137.72 0.12

  รวมหนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู 0.00 0.00  804,137.72 0.12

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 436,866,456.49 65.77 414,185,593.67 64.11  

       

บวก  รายได้อ่ืน     

 คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 64,100.00 0.01 78,400.00  0.01

 รายได้คา่บ ารุงห้องพกั - บ้านพกั 2,163,611.00 0.33 2,532,417.00 0.39

 รายได้เบ็ดเตล็ด 1,885,825.44 0.28 643,750.23 0.10

 ก าไรจากการขายทรัพย์สิน 702,000.00 0.11 0.00 0.00

  รวมรายได้อ่ืน 4,815,536.44 0.73 3,254,567.23 0.50

หัก  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     

 คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ี    

  เงินเดือน 18,541,140.00 2.79 17,353,314.00 2.69
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  คา่ลว่งเวลา 122,935.00  0.02  105,720.00  0.02  

  คา่พาหนะเบีย้เลีย้ง 1,230,720.78  0.19  1,172,780.85  0.18  

  คา่ใช้จา่ยเจ้าหน้าท่ี 2,067,372.50  0.31  1,969,044.75  0.30  

  เงินประกนัสงัคม 338,789.00  0.05  321,257.00  0.05  

  บําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 3,383,880.00  0.51  3,834,900.00  0.59  

  เงินประจําตําแหนง่ 723,000.00  0.11  744,000.00  0.12  

  เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 555,480.00  0.08  506,922.00  0.08  

  คา่เชา่ท่ีพกัรายเดือน 45,000.00  0.01  45,000.00  0.01  

  คา่เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 4,494,900.00  0.68   0.00  0.00 

  คา่ซอ่มแซมปรับปรุงสํานกังาน 519,607.91  0.08  504,663.91  0.08  

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์           

  คา่เส่ือมราคา 2,965,575.22  0.45  2,581,297.06  0.40  

  คา่ซอ่มแซมของใช้สํานกังาน 91,516.50  0.01  182,258.35  0.03  

  คา่ซอ่มบํารุงยานพาหนะ 26,340.44  0.00 69,024.13  0.01  

  คา่เบีย้ประกนัจา่ย 960,780.18  0.14  1,004,298.62  0.16  

  คา่บริการรายปี 324,035.55  0.05  460,751.62  0.07  

  คา่ตอบแทนเหมาทําความสะอาด 19,600.00  0.00 15,100.00  0.00  

  คา่ภาษีรถยนต์ 3,800.00  0.00 1,900.00  0.00  

  คา่ปอ้งกนัไวรัสในคอมพิวเตอร์ 0.00     0.00 21,400.00  0.00  

  คา่เชา่สายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเช่ือมสาขา 512,902.11  0.08  133,882.46  0.02  

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก     

  คา่ใช้จา่ยสมาชิก 6,881,330.00  1.04  5,602,364.00  0.87  

  คา่ใช้จา่ยในการศกึษาอบรม 1,361,089.00  0.20  1,319,572.50  0.20  

 ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอ่ืน      

  คา่สนบัสนนุกิจการมหาวิทยาลยั 592,500.00  0.09  615,100.00  0.10  

  คา่ตอบแทนกรรมการประจําสํานกังาน 361,500.00  0.05  359,100.00  0.06  

  คา่เบีย้ประชมุ 291,100.00  0.04  300,400.00  0.05  

  คา่ของใช้สํานกังาน 250,657.80  0.04  185,085.58  0.03  

   

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256026
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  คา่ธรรมเนียมไปรษณีย์/ธนาคาร 315,881.70  0.05  279,086.98  0.04  

  รายจา่ยอ่ืน 253,928.50  0.04  238,805.50  0.04  

  คา่ตอบแทนผู้ เก็บเงินประจ าหนว่ย 298,030.00  0.04  284,297.50  0.04  

  คา่ใช้จา่ยวนัประชมุใหญ่ 4,300,888.00  0.65  4,305,584.00  0.67  

  คา่ธรรมเนียมผู้สอบกิจการ 192,000.00  0.03  192,000.00  0.03  

  คา่สอบบญัชี 240,000.00  0.04  240,000.00  0.04  

  คา่ตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ 48,000.00  0.01  48,000.00  0.01  

  คา่จดัพิมพ์ขา่วสหกรณ์และระเบียบข้อบงัคบั 192,600.00  0.03  174,410.00  0.03  

  คา่ชดุกรรมการ 26,000.00  0.00 37,000.00  0.01  

  คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด 3,948.50  0.00 1,443.00  0.00  

  คา่ใช้จา่ยประชาสมัพนัธ์ 11,988.00  0.00 11,827.50  0.00  

  คา่ท่ีปรึกษากฏหมาย,คอมพิวเตอร์  0.00 0.00  30,000.00  0.00  

  คา่ใช้จา่ยเคร่ืองถ่ายเอกสารตามสญัญาบริการ 27,757.73  0.00  25,336.43  0.00  

  คา่โครงการเพ่ือสงัคมและอนรัุกษ์ธรรมชาติ 357,668.00  0.05  0.00 0.00

  ขาดทนุจากการขายทรัพย์สิน 13,487.67  0.00  0.00 0.00

  หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีต้ามค าพิพากษา                         0.00     0.00 (406,915.71)  (0.06)  

  หนีส้ญู-ลกูหนีต้ามค าพิพากษา                         0.00 0.00          406,915.71  0.06  

  รวมคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 52,947,730.09  8.34  45,276,927.74  7.38  

  ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ 388,734,262.84  58.16  372,163,233.16  57.23  

มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบดุลและงบการเงนิตามรายงานท่ีเสนอ 
 
วาระที่ 8 พจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2558  

สหกรณ์มีก าไรสทุธิ 386,311,742.95 บาท ได้จดัสรรก าไร ตามข้อบงัคบั คือ ทนุส ารอง 41,676,261.45 บาท   
เงินปันผลให้แก่สมาชิกในอตัราร้อยละ 6 คิดเป็นจ านวนเงิน 284,780,204.00 บาท   
เงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกท่ีกู้ ยืมเงินร้อยละ 20 คิดเป็นจ านวนเงิน 45,678,177.50 บาท  
รวมส่วนที่คืนให้สมาชิกโดยตรง 330,458,381.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.54 ของก าไรสุทธิ  
เป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าท่ีและกรรมการด าเนินการ 10.3 ล้านบาท เงินสาธารณประโยชน์ 2.7 ล้านบาท และ
ทนุอ่ืน ๆ อีก 1.16 ล้านบาท  ดงัรายละเอียด ดงันี ้
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จ ำนวนเงนิ (บำท) 

 
รอ้ยละ 

1 ทุนส ำรอง      41,676,261.45    10.79 
2 เงนิบ ำรุงสนันิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย           10,000.00    0.01 
3 เงนิปันผล (6.00 %)    284,780,204.00    73.72 
4 เงนิเฉลีย่คนื (20.00 %)      45,678,177.50    11.82 
5 เงนิโบนสักรรมกำรและเจำ้หน้ำที ่      10,317,100.00    2.67 
6 ทุนสำธำรณประโยชน์       2,700,000.00    0.70 
7 ทุนรกัษำระดบัอตัรำเงนิปันผล       1,000,000.00    0.26 
8 ทุนสะสมใหม้สี ำนกังำน/สำขำ          100,000.00    0.02 
9 ทุนสะสมกองทุนบ ำเหนจ็หุน้           50,000.00    0.01 

    
100.00 

 
การจดัสรรก าไรสุทธิ แยกตามส่วนผูร้บัประโยชน์ดงัน้ี   

1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉล่ียคืน) 330,458,381.50   85.54 
2 ใหส้มำชกิทำงออ้ม (ทุนสำธำรณประโยชน์และทุนอื่นๆ) 3,750,000.00   0.97 
3 ทุนส ำรองตำมกฎหมำยสหกรณ์ 41,676,261.45   10.79 
4 เงนิโบนสักรรมกำรและเจำ้หน้ำที ่ 10,317,100.00   2.67 
5 ทุนจดัใหม้สี ำนกังำนสำขำ 100,000.00   0.02 
6 เงนิบ ำรุงสนันิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00   0.01 

 
รวม 386,311,742.95   100.00 

มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 
 
 
 
 
วาระที่ 9 พจิารณาตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2559 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอท่ีประชมุใหญ่
สามญัประจ าปี 2559 พิจารณาให้นายวิทศั วฒันศกัดิ ์อาย ุ67 ปี เป็นผูต้รวจสอบกจิกำรสหกรณ์ ประจ ำปี 2559 
และอนมุตัิคา่ตรวจสอบกิจการ ปีละ 192,000.00 บาท (หนึง่แสนเก้าหม่ืนสองพนับาทถ้วน)  
มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้นายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็นผู้สอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2559 
 
วาระที่ 10 พจิารณาตัง้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2559 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอท่ีประชมุใหญ่
สามญัประจ าปี 2559 พิจารณาให้ส านกัสอบบญัชีลกัขณา เขคม และคณะ   โดยนายตฤณ   กลิ่นขจร   ผู้สอบ
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บญัชีรับอนญุาต หมายเลข 6237   เป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั สําหรับปี

ทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และอนมุตัิคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบทัง้ปี เป็นจํานวนเงิน 240,000 บาท  

(สองแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้นายตฤณ กลิ่นขจร เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจาํปี 2559 

 

วาระท่ี 11 พจิารณากาํหนดวงเงนิซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ปี 2559 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ได้พิจารณาความจําเป็น

ในการสํารองเงินให้เกิดสภาพคล่อง เพ่ือรองรับการใช้บริการของสมาชิก เน่ืองจากปัจจบุนัสหกรณ์มีทุนดาํเนินการ

มากกว่าหน่ึงหม่ืนล้านบาท และเป็นเงินท่ีรับฝากจากสมาชิกประมาณหกพนัล้านบาท 

 จงึกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจําปี 2559 (เท่ากบัวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจําปี 2558) 

เป็นจํานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัล้านบาทถ้วน)  

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์กาํหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมได้ประจาํปี 2559 จาํนวน 

3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)  

 

วาระท่ี 12 พจิารณาประมาณการรายจ่ายประจาํปี 2558 

รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ จํากดั วนัเสาร์ท่ี 23 มกราคม 2559 

ประธานแจ้งในท่ีประชมุทราบวา่ งบประมาณปีนีต้ัง้ไว้ 311,695,500.00 บาท สงูกวา่ปีก่อนซึง่ตัง้ไว้ จํานวน 

307,395,500.00 บาท สงูกว่าประมาณ 4 ล้านบาท ประมาณการรายจา่ยท่ีสงูกวา่คือการลงทนุเร่ืองท่ีดนิท่ีอาจ

เกิดขึน้ การจดัเตรียมงานฉลองครบรอบ 48 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว และเร่ืองการปรับเปล่ียนระบบคอมพิวเตอร์ ท่ี

จะพฒันาให้เป็นศนูย์ เดียวและรองรับกบัระบบ ATM ของธนาคารและการตัง้เร่ืองเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  

ประมาณการรายจา่ยแยกตามหมวดหมู ่ดงันี ้

 

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   บาท   ร้อยละ  

1.1 เงินเดือน     22,150,000.00        7.10  

1.2 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     32,293,000.00      10.36  

1.3 กิจกรรมเพื�อการเรียนรู้เพื�อสังคมและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม         500,000.00        0.16  

1.4 ค่าสาธารณูปโภค       1,350,000.00        0.43  

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา       1,650,000.00        0.53  

   รวม     57,943,000.00      18.58  

   

14 
 

   

  
จ ำนวนเงนิ (บำท) 

 
รอ้ยละ 

1 ทุนส ำรอง      41,676,261.45    10.79 
2 เงนิบ ำรุงสนันิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย           10,000.00    0.01 
3 เงนิปันผล (6.00 %)    284,780,204.00    73.72 
4 เงนิเฉลีย่คนื (20.00 %)      45,678,177.50    11.82 
5 เงนิโบนสักรรมกำรและเจำ้หน้ำที ่      10,317,100.00    2.67 
6 ทุนสำธำรณประโยชน์       2,700,000.00    0.70 
7 ทุนรกัษำระดบัอตัรำเงนิปันผล       1,000,000.00    0.26 
8 ทุนสะสมใหม้สี ำนกังำน/สำขำ          100,000.00    0.02 
9 ทุนสะสมกองทุนบ ำเหนจ็หุน้           50,000.00    0.01 

    
100.00 

 
การจดัสรรก าไรสุทธิ แยกตามส่วนผูร้บัประโยชน์ดงัน้ี   

1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉล่ียคืน) 330,458,381.50   85.54 
2 ใหส้มำชกิทำงออ้ม (ทุนสำธำรณประโยชน์และทุนอื่นๆ) 3,750,000.00   0.97 
3 ทุนส ำรองตำมกฎหมำยสหกรณ์ 41,676,261.45   10.79 
4 เงนิโบนสักรรมกำรและเจำ้หน้ำที ่ 10,317,100.00   2.67 
5 ทุนจดัใหม้สี ำนกังำนสำขำ 100,000.00   0.02 
6 เงนิบ ำรุงสนันิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00   0.01 

 
รวม 386,311,742.95   100.00 

มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 
 
 
 
 
วาระที่ 9 พจิารณาตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2559 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอท่ีประชมุใหญ่
สามญัประจ าปี 2559 พิจารณาให้นายวิทศั วฒันศกัดิ ์อาย ุ67 ปี เป็นผูต้รวจสอบกจิกำรสหกรณ์ ประจ ำปี 2559 
และอนมุตัิคา่ตรวจสอบกิจการ ปีละ 192,000.00 บาท (หนึง่แสนเก้าหม่ืนสองพนับาทถ้วน)  
มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้นายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็นผู้สอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2559 
 
วาระที่ 10 พจิารณาตัง้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2559 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอท่ีประชมุใหญ่
สามญัประจ าปี 2559 พิจารณาให้ส านกัสอบบญัชีลกัขณา เขคม และคณะ   โดยนายตฤณ   กลิ่นขจร   ผู้สอบ
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2. ดอกเบีย้จ่าย    

ดอกเบี�ยจ่ายเงินเบิกเกินบญัชี-เงินกูย้มื     40,300,000.00      12.93  

   รวม     40,300,000.00      12.93  

3. งบลงทุน       

3.1 หมวดครุภณัฑ์       3,707,600.00        1.19  

3.2 หมวดประชาสัมพนัธ์          100,000.00        0.03  

3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธ์ิ       2,485,500.00        0.80  

3.4 หมวดซอฟแวร์ และค่าลิขสิทธ์ิ รายปี       1,362,400.00        0.44  

3.5 หมวดปรับปรุงอาคาร       1,800,000.00        0.58  

3.6 หมวดที�ดิน   204,000,000.00      65.45  

   รวม   213,455,500.00      68.49  

   รวมหมด  311,698,500.00    100.00  

 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตปิระมาณการรายจ่าย ประจาํปี 2559 

 

วาระท่ี 13 แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 

 คณะกรรมการดําเนินการ ขอแก้ไขข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ 1   ข้อ 37   และข้อ 47/2 เพ่ือกําหนดท่ีตัง้ของ

สํานกังานสหกรณ์และสํานกังานสาขา ให้ชดัเจน และกําหนดท่ีตัง้ของสํานกังานสาขาใหม ่คือ สํานกังานสาขา

มหาวิทยาลยัพะเยา และกําหนดสมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัพะเยา ให้ชดัเจน   เน่ืองจากมหาวิทยาลยัพะเยา เดมิ

คือ มหาวิทยาลยันเรศวร วิทยาเขตพะเยา  

 รายละเอียดท่ีขอแก้ไข คือ 

   

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256030
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มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ทัง้ 3 ข้อตามท่ีเสนอ 

 

วาระท่ี 14 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ถาม คณุสมุาลี  สวสัดรัิกษา สมาชิกเลขท่ี 03551   อยากเรียนกรรมการ ช่วยแก้ไขกองทนุ สวส. เคยกําหนดให้

สมาชิกจา่ยเงินให้ครบ 16,000 บาท ภายในปี 2546 แล้วเวลาเกษียณจะได้ 30,000 บาท เวลานัน้สมาชิกมีเงินไมพ่อ 

จงึอยากให้นํากลบัมาใช้อีก  

ตอบ เร่ิมแรกท่ีกําหนดใช้ระเบียบนี ้ดอกเบีย้เงินฝากประจํา มากกวา่ร้อยละ 10 ตอ่ปี ซึง่สหกรณ์คํานวนแล้ววา่

สามารถแบง่คืนให้สมาชิกได้ ประมาณ 30,000 บาท แตต่ัง้แตปี่ 2540 มา ดอกเบีย้ลดต่ําลงมาก รายได้จากกองทนุนี ้

จงึไมเ่พียงพอท่ีจะจา่ยให้สมาชิกได้อีกตอ่ไป ในปี 2546 สหกรณ์จงึให้โอกาสแก่สมาชิกท่ีสามารถสง่เงินให้เตม็ 

16,000 บาท จากท่ีสง่เดือนละ 100 บาท จงึจะได้ 30,000 บาทเม่ืออายคุรบ 60 ปี สมาชิกลองคิดด ูสง่เงิน 16,000 

บาท เม่ือถึงแก่กรรม สหกรณ์ต้องจา่ยให้ทายาท 150,000 บาท ซึง่มากกว่าเกือบ 10 เทา่ ผลตอบแทนจากดอกเบีย้

เงินฝากก็ไมท่นั  ถายงัจา่ยล่วงหน้า 30,000 บาท แล้วสมาชิกคนหลงั ๆ เม่ือถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงินชว่ยเหลือ

จากกองทนุนีอี้กหรือไม ่สหกรณ์จะต้องคํานงึถึงสมาชิกคนตอ่ไปด้วย 

 

 

 ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

            เสถียร อกัษรช ู                        ธาดาศกัดิ ์วชิรปรีชาพงษ์ 

           (นายเสถียร อกัษรช)ู                 (นายธาดาศกัดิ ์วชิรปรีชาพงษ์) 

                            ,                   กรรมการและเลขานกุาร                        ประธานกรรมการ 
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มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ทัง้ 3 ข้อตามท่ีเสนอ 

 

วาระท่ี 14 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ถาม คณุสมุาลี  สวสัดรัิกษา สมาชิกเลขท่ี 03551   อยากเรียนกรรมการ ช่วยแก้ไขกองทนุ สวส. เคยกําหนดให้

สมาชิกจา่ยเงินให้ครบ 16,000 บาท ภายในปี 2546 แล้วเวลาเกษียณจะได้ 30,000 บาท เวลานัน้สมาชิกมีเงินไมพ่อ 

จงึอยากให้นํากลบัมาใช้อีก  

ตอบ เร่ิมแรกท่ีกําหนดใช้ระเบียบนี ้ดอกเบีย้เงินฝากประจํา มากกวา่ร้อยละ 10 ตอ่ปี ซึง่สหกรณ์คํานวนแล้ววา่

สามารถแบง่คืนให้สมาชิกได้ ประมาณ 30,000 บาท แตต่ัง้แตปี่ 2540 มา ดอกเบีย้ลดต่ําลงมาก รายได้จากกองทนุนี ้

จงึไมเ่พียงพอท่ีจะจา่ยให้สมาชิกได้อีกตอ่ไป ในปี 2546 สหกรณ์จงึให้โอกาสแก่สมาชิกท่ีสามารถสง่เงินให้เตม็ 

16,000 บาท จากท่ีสง่เดือนละ 100 บาท จงึจะได้ 30,000 บาทเม่ืออายคุรบ 60 ปี สมาชิกลองคิดด ูสง่เงิน 16,000 

บาท เม่ือถึงแก่กรรม สหกรณ์ต้องจา่ยให้ทายาท 150,000 บาท ซึง่มากกว่าเกือบ 10 เทา่ ผลตอบแทนจากดอกเบีย้

เงินฝากก็ไมท่นั  ถายงัจา่ยล่วงหน้า 30,000 บาท แล้วสมาชิกคนหลงั ๆ เม่ือถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงินชว่ยเหลือ

จากกองทนุนีอี้กหรือไม ่สหกรณ์จะต้องคํานงึถึงสมาชิกคนตอ่ไปด้วย 

 

 

 ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

            เสถียร อกัษรช ู                        ธาดาศกัดิ ์วชิรปรีชาพงษ์ 

           (นายเสถียร อกัษรช)ู                 (นายธาดาศกัดิ ์วชิรปรีชาพงษ์) 

                            ,                   กรรมการและเลขานกุาร                        ประธานกรรมการ 

   

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256034



วาระที่ 3
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จํานวนสมาชิกทั�งหมด  เมื�อสิ�นปี  2559 11,258  คน

สมาชิกสามัญ 11,109   คน

สมาชิกเมื�อสิ�นปี  2558 10,643     คน

สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี  2558 675          คน

สมาชิกออกระหว่างปี  2558 209          คน

แยกเป็น ลาออก 161 คน

ให้ออก 13 คน

เสียชีวิต 35 คน

สมาชิกสมทบ 149 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3,820 คน 105 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 2,313 คน 0 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 803 คน 38 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 2,316 คน 4 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,425 คน 2 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 432 คน 0 คน

 

สมาชิกเข้าใหม่ - ออก ระหว่างปี 2559

จํานวนสมาชิกตามหน่วย สมาชิก สมาชิกสมทบ
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         วาระท่ี  4 

 

ผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2559 

 

1. การบริหารงาน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออม

ทรัพย์ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จํากดัสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 

มีสมาชิกเร่ิมต้น 65 คน  มีทุนเรือนหุ้ น 112,000.00 บาท เงินรับฝาก 35,000.00 บาท ลูกหนีเ้งินให้กู้  

148,780.00 บาท ตอ่มาได้ขอจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

จํากดั” เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2518   ปัจจบุนัสหกรณ์มีสํานกังาน 7 แหง่ คือ 

(1) ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร  

(2) ท่ีมหาวิทยาลยับรูพา    จงัหวดัชลบรีุ  

(3) ท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณ    จงัหวดัสงขลา  

(4) ท่ีมหาวิทยาลยันเรศวร    จงัหวดัพิษณโุลก  

(5) ท่ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม    จงัหวดัมหาสารคาม  

(6) ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก  

(7) ท่ีมหาวิทยาลยัพะเยา    จงัหวดัพะเยา 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ดําเนินกิจการมาครบ 49 ปี ในวันท่ี 1 

มกราคม 2560 และตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2560 จะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีท่ี 50 ท่ีจะให้ความมัน่คงทัง้สหกรณ์

และสมาชิก 

สิน้ปี 2559 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 11,258 คน มีทนุเรือนหุ้น 5,198,030,470.00 บาท 

เพิ่มขึน้จากปีก่อน 262,935,260.00 บาท มีเงินรับฝาก 8,492,020,854.93 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

662,971,675.13 บาท มีทุนดําเนินงาน 14,926,215,359.92 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,175,448,571.43 

บาท ผลการดําเนินงาน ณ สิน้ปี 2559 มีกําไรสุทธิ 414,745,314.32 บาท สหกรณ์ได้จัดสรรกําไรให้แก่

สมาชิกโดยตรงเป็นเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็นจํานวนเงิน 353,370,533.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

85.21 ของกําไรสทุธิ  

 

2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั  ได้พิจารณาจา่ย

เงินทนุสาธารณประโยชน์  ประจําปี  2559   รวมทัง้สิน้    3,606,962  บาท   มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 4

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256036



 2.1   ในกรณีสมาชิกถงึแก่กรรม 38 ราย เป็นจํานวนเงิน      1,455,000 บาท 

 (1) นายประเทือง เจริญลาภ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (2) นางทศันีย์ ศวิายพราหมณ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท  

 (3) นายสมพร บวัทอง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (4) นายอารมณ์ ปณุโณทก หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (5) น.ส.ทวีรัสมิ์ ธนาคม หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (6) นายจมุพล ลมัพาภิวฒัน์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (7) นายล้วน สายยศ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (8) นายบรรพต ศริิชยั หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   35,000 บาท 

 (9) นายทอง แก้วประดบั หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (10) นายปรีชา ลิ่มไทย หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (11) น.ส.นิลวรรณ นิพนธ์กิจ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (12) นายยงยทุธ ตณัฑลุเวสส หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   40,000 บาท 

 (13) นางจรินทร์ ยางจิต หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (14) นายธวชั ทิพย์พิทกัษ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (15) นางไล ทองเพิ่ม หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (16) นางปริญดา ไอศรูย์พิศาลกลุ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   30,000 บาท 

 (17) น.ส.ณฐัรินีย์ ทองปลอด หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   25,000 บาท 

 (18) นายคณูศกัดิ ์ สงัฆะวนั หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   25,000 บาท 

 (19) นายสรุชยั พานิช หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   20,000 บาท 

 (20) นายวชัระ เวียงแก้ว หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   25,000 บาท 

 (21) นางบญุมี หอมกลบ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   20,000 บาท 

 (22) นายดนยั ไชยโยธา หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (23) นายศกัดา ลีแสวงสขุ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (24) นายไพบลูย์ ออ่นมัง่ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   35,000 บาท 

 (25) นางจนัทร์ทิพย์ ลิม้ทองกลุ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   50,000 บาท 

 (26) นางศริินนัท์ ฤกษ์ดี หนว่ย มศว องครักษ์           20,000 บาท 

 (27) นางสมพร แก้วจนัทร์ หนว่ย ม.บรูพา                   50,000 บาท 

 (28) นางภาวนา กีรตยิตุวงศ์ หนว่ย ม.บรูพา                   35,000 บาท 

 (29) นายสธุรรม ศกุระกาญจน์ หนว่ย ม.บรูพา                   50,000 บาท 

 (30) นายวีระ ประเสริฐกลุ หนว่ย ม.บรูพา                   35,000 บาท 
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 83(31) นางสมพร สขุสวา่ง หนว่ย ม.ทกัษิณ                 40,000 บาท 

 84(32) นายประเวศน วิริยานวุฒัน์ หนว่ย ม.ทกัษิณ                 50,000 บาท 

 85(33) นายศภุรัก สวุรรณวจัน์ หนว่ย ม.นเรศวร                 25,000 บาท 

 86(34) นายสมัฤทธ์ิ รอดรัตน์ หนว่ย ม.นเรศวร                 35,000 บาท 

 87(35) นายนราธิป สงมี หนว่ย ม.พะเยา                  20,000 บาท 

 88(36) นายประสิทธ์ิ มินบํารุง หนว่ย ม.พะเยา                  10,000 บาท 

 89(37) น.ส.พรรณิกา ฉายากลุ หนว่ย ม.มหาสารคาม         20,000 บาท 

 90(38) นายกวินธร รัฐอาจ หนว่ย ม.มหาสารคาม         10,000 บาท  

         912.2   ในกรณีท่ีคู่สมรสหรือบุตรหรือบิดาหรือมารดา ถงึแก่กรรม                                                                        

  0เป็นจํานวน  154  ราย เป็นจํานวนเงิน   154,000 บาท 

         12.3   สนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกและหรือมหาวิทยาลัย 

 2(1) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นจํานวนเงิน      13,000 บาท 

 3(2) มหาวิทยาลยับรูพา เป็นจํานวนเงิน      14,500 บาท 

 (3) มหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นจํานวนเงิน        7,000 บาท 

 4(4) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เป็นจํานวนเงิน      14,000 บาท 

 52.4   เงนิบริจาคหรือเงนิช่วยเหลือท่ัวไป เป็นจํานวนเงิน          701,462 บาท 

 6- มลูนิธิสายใจไทย 20,000 บาท 

 7- มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ 20,000 บาท 

 8- มลูนิธิอานนัทมหิดล 10,000 บาท 

 9- มลูนิธิชยัพฒันา 10,000 บาท 

                 10- สถานสงเคราะห์นิธิวาสนะเวศม์ 5,000 บาท 

 11- ร่วมสร้างพระอนสุาวรีย์พระบดิาแหง่การสหกรณ์ไทย 10,000 บาท   

 12- ข้าวสารสําหรับแจกสมาชิกเพ่ือเปิดบญัชีสินทรัพย์ทวี 38,172 บาท 

                 13- สนบัสนนุ สอ.ข้าราชการสงักดักระทรวงศกึษาธิการสกลนคร จํากดั 5,000 บาท 

 14- สนบัสนนุชมรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง  5,000 บาท 

 15- สนบัสนนุชมรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5,000 บาท 

                 16- โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์พฒันาเดก็เล็กห้วยอีคา่ง 450,000 บาท 

                 17- สนบัสนนุผ้าป่าเพ่ือการศกึษา สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย  500 บาท 

 18- สนบัสนนุชมรมผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย 5,000 บาท  

 19- สนบัสนนุกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม ่จํากดั 2,000 บาท 

 20- สนบัสนนุ สอ.ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ จํากดั 2,000 บาท 
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 - สนบัสนนุกิจกรรมชมรมเพ่ือน้องต้านภยัยาเสพตดิ 500 บาท 

                 - สนบัสนนุ สอ.พนกังานการบนิไทย จํากดั 1,000 บาท 

 - สมทบทนุมลูนิธิสายใจไทยและวดัพระบาทนํา้พ ุ(48 ปี สอ.มศว) 19,790 บาท  

 - สนบัสนนุกิจกรรม สอ.บริษัทวิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จํากดั 500 บาท 

                 - โครงการคืนสขุให้ชมุชนฯ สนง.สง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครเขตพืน้ท่ี 2 5,000 บาท 

                 - สนบัสนนุกู้ วิกฤตพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก 5,000 บาท 

                 - สนบัสนนุเพ่ือสร้าง “สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์” รพ.รามาธิบดี 5,000 บาท 

                 - สนบัสนนุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ขรก.กระทรวงศกึษาธิการ 500 บาท 

                 - กองทนุอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านใหมพ่ฒันา จงัหวดัลําปาง 10,000 บาท 

                 - ทอดกฐินพระราชทาน ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย 1,500 บาท 

 - ทอดกฐินพระราชทาน สํานกังานคณะกรรมการ สกสค. 500 บาท 

                 - ทอดกฐินพระราชทาน สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 1,000 บาท    

 - ทอดกฐินพระราชทาน กรมสง่เสริมสหกรณ์พืน้ท่ี 2 1,000 บาท 

                 - ทอดกฐินพระราชทาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาต ิจํากดั 1,000 บาท 

                 - ทอดกฐินสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากดั 1,000 บาท 

 - ทอดกฐินสามคัคี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ ชสอ. 500 บาท 

 - ทอดกฐินสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จํากดั 1,000 บาท 

                 - ทอดกฐินสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากดั 1,000 บาท 

                 - ทอดกฐินสามคัคี สหกรณ์การเกษตรแมส่อด จํากดั 500 บาท 

                 - ทอดกฐินสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมกุดาหาร จํากดั 500 บาท 

                 - ทอดกฐินสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชมุพร จํากดั 1,000 บาท 

 - ทอดผ้าป่าสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุชยัภมู ิ 1,000 บาท 

                -  ทอดผ้าป่าสามคัคี วดันํา้แปง้พนาราม จงัหวดัพะเยา 30,000 บาท 

 - ทอดผ้าป่าสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 500 บาท 

 - ทอดผ้าป่าสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ 1,000 บาท 

                 - ทอดผ้าป่าสามคัคี กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 500 บาท 

                 - ทอดผ้าป่าสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบ่ี จํากดั 1,000 บาท 

                 - คา่นํา้ด่ืมและผลไม้สําหรับแจกประชาชนท่ีสนามหลวง 22,000 บาท 

          2.5   จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภททุนสงเคราะห์  เป็นจํานวนเงิน 1,130,500 บาท  

  และทนุเรียนดี จํานวน 829 ราย 

 2.6   จ่ายเงนิรางวัลปริญญาตรีใบแรก จาํนวน 45 ราย เป็นจํานวนเงิน 112,500 บาท 



 942.7   จ่ายเงนิช่วยเหลือสมาชิกประสบสาธารณภัย เป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท    

  95จํานวน 1 ราย 

 

3. 96การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก  เป็นจาํนวนเงนิ 7,061,581.34 บาท 

3.1   งานเลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 

 จํานวน   118  ราย เป็นจํานวนเงิน    369,631.34 บาท 

3.2   จ่ายเงนิสงเคราะห์กรณีสมาชิกถงึแก่กรรม 

           จํานวน  35 ราย                                                   เป็นจํานวนเงิน 2,530,000.00 บาท 

           (1)  นายประเทือง เจริญลาภ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ       

    102(2)   นางทศันีย์ ศวิายพราหมณ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

  103(3)   นายสมพร บวัทอง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

  104(4)   นายอารมณ์ ปณุโณทก  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

  105(5)   น.ส.ทวีรัสมิ์ ธนาคม หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

  106(6)   นายจมุพล          ลมัพาภิวฒัน์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

  107(7)   นายล้วน สายยศ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

           108(8)   นายบรรพต ศริิชยั หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

  109(9)   นายปรีชา ลิ่มไทย หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 110(10)  นายทอง        แก้วประดบั หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 111(11)  น.ส.นิลวรรณ นิพนธ์กิจ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 112(12)  นายยงยทุธ ตณัฑลุเวสส หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 113(13)  นางจรินทร์      ยางจิต หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

    114(14)  นายธวชั ทิพย์พิทกัษ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 115(15)  นางไล ทองเพิ่ม หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 116(16)  นางปริญดา ไอศรูย์พิศาลกลุ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 117(17) น.ส.ณฐัรินีย์ ทองปลอด หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 118(18) นายคณูศกัดิ ์ สงัฆะวนั หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 119(19) นายสรุชยั พานิช หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 120(20) นายวชัระ เวียงแก้ว หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 121(21) นางบญุมี หอมกลบ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 122(22) นายดนยั ไชยโยธา หนว่ย ม.ศรินครินทรวิโรฒ 

 123(23) นายศกัดา ลีแสวงสขุ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
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(24) นายไพบลูย์ ออ่นมัง่ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 (25) นางจนัทร์ทิพย์ ลิม้ทองกลุ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 (26) นางภาวนา กีรตยิตุวงศ์ หนว่ย ม.บรูพา  

 (27)   นางสมพร แก้วจนัทร์ หนว่ย ม.บรูพา 

 (28) นายสธุรรม ศกุระกาญจน์ หนว่ย ม.บรูพา  

 (29) นายวีระ ประเสริฐกลุ หนว่ย ม.บรูพา 

  (30) นางสมพร สขุสวา่ง หนว่ย ม.ทกัษิณ 

 (31) นายสมพงษ์       มัน่ระวงั หนว่ย ม.นเรศวร 

 (32) นายศภุรัก สวุรรณวจัน์ หนว่ย ม.นเรศวร 

 (33) นายสมัฤทธ์ิ รอดรัตน์ หนว่ย ม.นเรศวร 

       (34) นายนราธิป สงมี หนว่ย ม.พะเยา 

 (35)   น.ส.พรรณิกา ฉายากลุ หนว่ย ม.มหาสารคาม 

       3.3   จ่ายเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก     

  จํานวน  343  ราย  เป็นจํานวนเงิน   185,950.00 บาท 

 3.4   จ่ายเงนิบาํเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี        

       จํานวน 228 ราย                     เป็นจํานวนเงิน 1,721,000.00 บาท 

           3.5   จ่ายเงนิบาํเหน็จเกือ้กูล (อาวุโส) 

               จํานวน 215 ราย                                       เป็นจํานวนเงิน  2,255,000.00 บาท 

 

4. การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา 

ประชมุสมัมนาสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา 

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ได้จดั

ประชมุสมัมนาสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ เพ่ือแจ้งผลการดําเนินการและฟังความคดิเห็นจาก

สมาชิก   ระหวา่งวนัท่ี 5 – 9 พฤษภาคม 2559   

 วนัท่ี15 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม 2559 ประชมุสมัมนาและทศันศกึษา   หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนค

รินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยับรูพา มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยันเรศวร และมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร และทศันศกึษาเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) ประเทศจีน 

 คณะกรรมการการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ ได้จดัโครงการศกึษาดงูานและทศันศกึษาตา่งประเทศ 

ระหวา่งวนัท่ี 20 – 24 ตลุาคม 2559 ท่ีบาหลีประเทศอินโดนีเซีย  

 นอกจากนีส้หกรณ์ยงัได้ให้ ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีจดัโครงการให้การศกึษาอบรมและ

ประชมุสมัมนา โดยได้สง่ 



          148กรรมการดําเนินการและหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์   เพ่ือเสริมความรู้ ความเข้าใจ ระบบ ระเบียบปฏิบตัิ

ใหม ่ๆ  เพ่ือพฒันางานสหกรณ์  ดงันี ้

          1.  โดยชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากดั                  จํานวน   2 โครงการ 

          1502.  โดยชมรมเจ้าหน้าท่ีภาคกลาง/ภาคตะวนัออก                 จํานวน   1  โครงการ 

          1513.  โดยสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย                  จํานวน   5 โครงการ 

 1524.   โดยชมุนมุสหกรณ์ธนกิจไทย จํากดั   จํานวน  1  โครงการ 

 

5. 153จาํนวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2559 

(1) 154จํานวนสมาชิก    จํานวน 11,109 คน 

(2) 155จํานวนสมาชิก สมทบ   จํานวน      149 คน 

(3) 156จํานวนสมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์     จํานวน   6,105 คน หรือร้อยละ 54.96 

(4) 157จํานวนสมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์ จํานวน   5,004 คน หรือร้อยละ 45.04 
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6 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน

รายการ 2559 2558   เพิ�ม

 (บาท) (บาท)  ( ลด )

1 ทุนเรือนหุ้นที�ชําระแล้ว 5,198,030,470.00 4,935,095,210.00 262,935,260.00       

2 ทุนสํารองและทุนอื�น ๆ 588,420,958.54 546,632,051.84 41,788,906.70          

3 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� 41,051,950.00 38,228,170.00 2,823,780.00            

4 เงินรับฝาก 8,492,020,854.93 7,829,049,179.80 662,971,675.13       

       - ประจํา 12 เดือน 3,349,014,020.75 3,419,672,716.91 (70,658,696.16)        

       - ประจํา 24 เดือน 708,756,948.81 315,752,501.15 393,004,447.66       

       - ออมทรัพย์ 776,100,890.80 621,735,306.88 154,365,583.92       

       - ออมทรัพย์พิเศษ 3,134,185,686.46 925,372,203.67 2,208,813,482.79    

       - ออมทรัพย์พิเศษ 2 410,041,079.99 2,426,046,268.44 (2,016,005,188.45)   

       - ออมทรัพย์พิเศษ 3 18,893,953.12 34,254,205.75 (15,360,252.63)        

       - สินทรัพย์ทวี 95,028,275.00 86,215,977.00 8,812,298.00            

5 เงินกู้ยืมระหว่างปี 1,510,000,000.00 1,100,000,000.00 410,000,000.00       

6 เงินกู้ยืมคงเหลือ 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00

7 ทุนดําเนินงานทั�งหมด 14,926,215,359.92 13,750,766,788.49 1,175,448,571.43    

8 เงินให้กู้ระหว่างปี  

         สมาชิก 2,190,749,389.79 2,284,529,236.34 (93,779,846.55)        

         - พิเศษ 188,816,586.72 250,420,300.00 (61,603,713.28)        

         - สามัญ 1,454,803,056.91 1,663,935,796.34 (209,132,739.43)      

         - ฉุกเฉิน 547,129,746.16 370,173,140.00 176,956,606.16       

         สหกรณ์อื�น 2,091,000,000.00 4,627,000,000.00 (2,536,000,000.00)   

                     รวม 4,281,749,389.79 6,911,529,236.34 (2,629,779,846.55)   

9 เงินให้กู้คงเหลือ  

         สมาชิก 4,210,553,859.32 3,992,424,686.61 218,129,172.71       

         สหกรณ์อื�น 4,440,135,410.77 4,769,392,410.75 (329,256,999.98)      

                     รวม 8,650,689,270.09 8,761,817,097.36 (111,127,827.27)      

10 กําไรสุทธิ 414,745,314.32 386,311,742.95 28,433,571.37          
 

 



 

วาระที่ 5 

 

เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ปี 2560 

 

 ในปี 2559   มีกรรมการดําเนินการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 8 คน จากหนว่ยตา่งๆ ดงันี ้

หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

1. นายเฉลียว  พนัธุ์สีดา หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ครบวาระท่ี 1 

2. นายพชรพล        คุ้มจัน่     หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ครบวาระท่ี 1 

3. นายสมชาย  ไกรสงัข์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ครบวาระท่ี 1  

4. นายอมรพงศ์ สธุรรมรักษ์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ครบวาระท่ี 1 

5. นายเกษม  บณุยวชัระ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา   ครบวาระท่ี 1 

6. นายคร่ืน  มณีโชต ิ หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ  ครบวาระท่ี 1 

7. นายไพโรจน์  เทพวลัย์  หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร  ครบวาระท่ี 1 

8. นางสาวธญัภา สอนสา  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ครบวาระท่ี 1 

 

ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการดําเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552   ให้ตัง้คณะกรรมการสรรหา 

ทําหน้าท่ีดําเนินการจดัการสรรหากรรมการดําเนินการแทนกรรมการดําเนินการท่ีหมดวาระ  

 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2560 ดงันี ้ 

1. นายเสถียร  อกัษรช ู      หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2. นายสมชาย  ไกรสงัข์              หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ           

3. นายพชรพล        คุ้มจัน่      หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

4. นายเฉลียว  พนัธุ์สีดา หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. นายเกษม   บณุยวชัระ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

6. นายคร่ืน  มณีโชติ   หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

7. นายรุ่งรัตน์  พระนาค หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 

8. นางสาวธญัภา สอนสา  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

มตท่ีิประชุม   
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ผลการสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ  
 

 ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 ได้กําหนดการประชุมเพ่ือสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการ

ดําเนินการ คนต่อไป โดยได้เชิญกรรมการดําเนินการท่ียงัอยู่ในวาระ และผู้ ท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ

ดําเนินการ ประจําปี 2560 เข้าร่วมประชมุเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2559 เพ่ือเลือกระหว่างกันเอง ในการสรรหา

ตําแหน่งประธานกรรมการ ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดําเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั เพ่ือให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2560 เลือกตัง้

เป็นประธานกรรมการดําเนินการ  

 ท่ีประชมุมีมตใิห้เสนอ นายธาดาศักดิ์   วชิรปรีชาพงษ์  เป็นประธานกรรมการ ประจําปี 2560 

 

มตท่ีิประชุม  
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รายงานการตรวจสอบกจิการ ปี 2559 
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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จํากดั  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2559 

 

เรียน    ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จํากดั 

                    ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี   เม่ือวนัท่ี  23  มกราคม  2559       ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็น     

ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํกดั  สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559  นั้น   ขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนท่ีเขา้ตรวจสอบ  ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปีโดยสรุปดงัน้ี 

            1.   วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

                         1.1     เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

                         1.2     เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                   1.3     เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

                  2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วธีิการตรวจสอบ 

                   2.1    ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

                   2.2    ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 

                   2.3    ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

                         2.4    ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี  

                                  กาํหนดไว ้

  3. ผลการตรวจสอบ    

   3.1    ด้านบริหารงานทัว่ไป 

                การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์  สามารถบริหารงานใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอยา่งทัว่ถึง  

   3.2   ด้านการเงิน                                                                                                             

                  การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ไดป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการรับ – จ่ายและเก็บรักษา

เงินท่ีสหกรณ์กาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ    เวน้แต่ในกรณีท่ีธนาคารหยดุทาํการ  จึงจาํเป็นตอ้งเบิกเงินสาํรองไว้

บริการสมาชิกเกินกวา่วงเงินท่ีกาํหนดไว ้  ซ่ึงผูรั้บผิดชอบไดจ้ดัทาํรายงานเสนอกรรมการเพื่อทราบทุกคร้ัง 

                                 เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน  คงเหลือ ณ วนัส้ินปี มียอดถูกตอ้งตรง

ตามบญัชี   สมุดคู่ฝากธนาคารและใบแจง้ยอดของธนาคาร 
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   203.3    ด้านบัญชี                                                                                            

                                21สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูล   ซ่ึง

พฒันาโดย  บริษทัไอโซแคร์       ซิสเตมส์  จาํกดั    การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์เรียบร้อย เป็นปัจจุบนั   มี

เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีครบถว้น  สมบูรณ์ 

   3.4    ด้านเงินลงทุน  สหกรณ์ไดน้าํเงินไปลงทุนทั้งส้ินจาํนวน  2,696,532,980.94  บาท  

จาํแนกไดด้งัน้ี 

     23(1)   หุน้กู ้               จาํนวนเงิน       2,081,219,695.89   บาท 

     24(2)   พนัธบตัร    จาํนวนเงิน          160,000,000.00  บาท

     (3)   ถือหุน้กบัสหกรณ์และบริษทัฯ จาํนวนเงิน          187,752,000.00  บาท

     (4)   ลงทุนหลกัทรัพย(์บริหารจดัการ) จาํนวนเงิน          267,561,285.05  บาท

            การลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย      ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ         

         253.5    ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

              ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิกทั้งส้ิน จาํนวน  2,190,749,389.79   บาท  จาํแนกได้

ดงัน้ี             

                                             27(1)    เงินกูฉุ้กเฉิน               จาํนวนเงิน 547,129,746.16  บาท 

                    28(2)    เงินกูส้ามญั          จาํนวนเงิน       1,454,803,056.91 บาท 

                    29(3)    เงินกูพ้ิเศษ    จาํนวนเงิน 188,816,586.72  บาท  

 

                  30วนัส้ินปีมีเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือทั้งส้ิน  4,210,553,859.32  บาท   

         31การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก        ลูกหน้ีแต่ละรายมี

หลกัฐานการเป็นหน้ีและการคํ้าประกนัครบถว้น 

            3.6    การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 

            33ระหวา่งปีสหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนจาํนวน  2,091,000,000.00   บาท    วนัส้ินปี    

มียอดคงเหลือทั้งส้ิน จาํนวน   4,440,135,410.77   บาท           

                  34การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน และมติคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  การส่งชาํระเงินกูเ้ป็นไปตามงวดท่ีกาํหนดไว ้

   3.7    ด้านการกู้ยืม 

        36ยอดยกมาตน้ปี จาํนวน   0.00  บาท   กูร้ะหวา่งปี  จาํนวน  1,510,000,000.00  บาท    ส่ง

ชาํระคืนระหวา่งปี จาํนวน  1,330,000,000.00  บาท    วนัส้ินปีมีหน้ีคงเหลือ  จาํนวน   180,000,000.00  บาท   

การกูย้มืเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 
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                     3.8    ด้านเงินรับฝาก 

            ระหวา่งปีสหกรณ์รับฝากเงิน รวม  7  ประเภท  ดงัน้ี 

                                      

(1) เงินรับฝากประจํา  12   เดือน จํานวนเงิน 3,295,386,685.98  บาท

(2) เงินรับฝากประจํา  24   เดือน จํานวนเงิน 697,040,057.42     บาท

(3) เงินรับฝากสินทรัพย์ทวี จํานวนเงิน 100,063,875.00     บาท

(4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 จํานวนเงิน 349,736,659.96     บาท

(5) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 จํานวนเงิน 40,271,586.33       บาท

(6) เงินรับฝากออมทรัพย์ จํานวนเงิน 1,286,914,082.40  บาท

(7) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จํานวนเงิน 3,372,479,552.76  บาท

รวมทั้งสิ้น จํานวนเงิน 9,141,892,499.85  บาท
 

        

              การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน

ท่ีสหกรณ์กาํหนดไว ้

   3.9    ด้านทุนเรือนหุ้น 

        ระหวา่งปีสหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิก จาํนวน  328,836,810.00  บาท  จ่ายคืนค่าหุน้ 

จาํนวน   65,901,550.00 บาท   ทุนเรือนหุน้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี จาํนวน  5,198,030,470.00  บาท  

         การเพิ่มหุน้และการจ่ายคืนค่าหุน้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการถือหุน้ และมติท่ีประชุม  

คณะกรรมการดาํเนินการ 

               ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มข้ึน  675  คน  ลดลง  209  คน  คงเหลือ ณ วนัส้ินปี  11,109  คน

และสมาชิกสมทบ  149  คน  

   3.10     ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอ่ืน ๆ    มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

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  
 

        การเพิ่มข้ึนและลดลง  เป็นไปตามระเบียบและมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

การอนุมติัการใชจ้่ายเงินทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นระเบียบ  

   3.11  ด้านรายจ่าย                

          ในระหวา่งปี  รายจ่ายต่าง ๆ ไดจ่้ายไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบดว้ยเหตุผลการจ่าย
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เป็นไปตามระเบียบ  มติท่ีประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการดาํเนินการ  และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณ

ท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้             

  4.   สรุปผลการตรวจสอบ             -     

                      48-  การบญัชี           การบนัทึกบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี

                                                 

                                                   49มีครบถว้น  ถูกตอ้ง 

                50-  การเงิน เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน  มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่าย           

 51เงินได ้

                52-  การใหเ้งินกู ้ คาํขอกูเ้งิน  หนงัสือสัญญากูเ้งิน  หนงัสือคํ้าประกนัเงินกู ้และหลกัประกนั

  เงินกู ้ มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินกูไ้ด ้

  53จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

                                                                                
                                                                                            54(นายวทิศั     วฒันศกัด์ิ)                                                 

                                                                             ผูต้รวจสอบกิจการ 

645 หมู่บา้นโชคชยัปัญจทรัพย ์

ซอยลาดพร้าว 80  ถนนลาดพร้าว 

แขวงวงัทองหลาง   เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 
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พจิารณา งบการเงิน ปี   2559 

 

 

วาระที่ 7 1 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 

  

 2ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั  

ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  งบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด  

สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ 

 4คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน

เหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม

ภายในท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 6ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัติามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบญัชีสหกรณ์รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ี

ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

 7การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกับ

จํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้ สอบ

บญัชี ซึง่รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบ

การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผู้ สอบบญัชี

พิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควร

ของสหกรณ์ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ

แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของสหกรณ์  การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตสุมผลของ

ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  รวมทัง้การประเมินการนําเสนอ

งบการเงินโดยรวม 
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ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

 ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนี ้ แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับ 

ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตงุบแสดงฐานะการเงินตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5 เงินฝาก

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จํากดั จํานวนรวม 19,315,570.31 บาท สหกรณ์เครดติยเูน่ียนคลองจัน่ 

จํากดั อยูร่ะหวา่งปฏิบตัิตามแผนฟืน้ฟกิูจการของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จํากดั ฉบบัท่ีศาล

ล้มละลายกลางมีคําสัง่เห็นชอบด้วย ซึง่กําหนดให้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จํากดั ชําระหนีเ้งินต้น

คืนทกุคร่ึงปี เป็นเวลา 26 ปี (ปี 2559 – 2584) โดยไมมี่ดอกเบีย้ 

  

 ทัง้นี ้ ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินของสหกรณ์ไมไ่ด้มีเง่ือนไขในเร่ืองท่ีข้าพเจ้าขอให้

สงัเกตข้างต้น 

 

 

      (ลงช่ือ)      

        (นายตฤณ   กลิ่นขจร)  

         ผู้สอบบญัชี 

สํานกัสอบบญัชีลกัขณา  เขคม 

18 ซอย 42 แยก 9 เสนานิคม 1 

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 

วนัท่ี 10 มกราคม  2560 

 

   

                                  

 

 



ปี  2559 ปี  2558

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 468,672,430.39 897,326,152.00

เงินฝากสหกรณ์อื�น 4 3,028,647,091.08 1,332,593,126.82

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั�น จํากัด ระยะสั�น-สุทธิ 5 1,570,643.26 0.00

เงินลงทุนระยะสั�น 6 110,000,000.00 344,000,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น - สุทธิ 7 1,960,116,442.92 1,937,258,301.64

ลูกหนี�ตามคําพิพากษา 1,437,145.00 1,738,037.00

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 1,437,145.00 1,738,037.00

ลูกหนี�สุทธิ 0.00 0.00

ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 8 2,317,525.62 1,846,440.44

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 9 31,201,546.00 31,269,437.24

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,602,525,679.27 4,544,293,458.14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั�น จํากัด ระยะยาว-สุทธิ 5 17,744,927.05 20,928,679.32

เงินลงทุนระยะยาว 6 2,586,532,980.94 2,325,244,541.96

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 7 6,694,169,682.63 6,831,980,971.83

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 23,903,913.03 26,231,561.04

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,040,031.00 1,417,906.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 11 298,146.00 669,670.20

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,323,689,680.65 9,206,473,330.35

รวมสินทรัพย์ 14,926,215,359.92 13,750,766,788.49

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31 ธันวาคม  2559 และ 2558
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ปี  2559 ปี  2558

หมายเหตุ บาท บาท

หนี�สินและทุนของสหกรณ์

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�น 180,000,000.00 0.00

เงินรับฝาก 12 8,492,020,854.93 7,829,049,179.80

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 13 4,636,898.63 5,383,956.40

รวมหนี�สินหมุนเวียน 8,676,657,753.56 7,834,433,136.20

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 14 48,360,863.50 48,294,647.50

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 48,360,863.50 48,294,647.50

รวมหนี�สิน 8,725,018,617.06 7,882,727,783.70

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

    หุ้นที�ชําระเต็มมูลค่าแล้ว 5,198,030,470.00 4,935,095,210.00

ทุนสํารอง 511,647,985.97 469,971,724.52

ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื�น  ๆ    15 76,772,972.57 76,660,327.32

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปี 414,745,314.32 386,311,742.95

รวมทุนของสหกรณ์ 6,201,196,742.86 5,868,039,004.79

รวมหนี�สินและทุนของสหกรณ์ 14,926,215,359.92 13,750,766,788.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

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

วันที�  9  มกราคม  2560

(นายธาดาศักดิ�  วชิรปรีชาพงษ์)

ประธานกรรมการ

(นายเฉลียว  พันธุ์สีดา)

เลขานุการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 55



บาท % บาท %

รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี�ยรับเงินให้กู้ 487,717,508.40 68.75     507,713,855.48 76.44     

ดอกเบี�ยรับเงินฝาก 97,259,091.36 13.71     27,025,985.02 4.07       

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 124,389,904.46 17.54     129,473,706.96 19.49     

รวมรายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 709,366,504.22      100.00   664,213,547.46      100.00   

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและเงินลงทุน

ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก 235,999,620.57 33.27 225,210,734.89 33.91     

ดอกเบี�ยจ่ายเงินกู้ยืม 2,089,780.79 0.30 2,136,356.08 0.32       

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและเงินลงทุน 238,089,401.36      33.57     227,347,090.97      34.23     

หัก  หนี�สงสัยจะสูญ

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�เงินกู้ 2,710,668.38          0.38       0.00 0.00

รวมหนี�สงสัยจะสูญ 2,710,668.38          0.38       0.00 0.00

รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 468,566,434.48      66.05     436,866,456.49      65.77     

บวก  รายได้อื�น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 72,500.00 0.01 64,100.00 0.01       

รายได้ค่าบํารุงห้องพัก - บ้านพัก 1,180,735.00 0.17 2,163,611.00 0.33       

รายได้เบ็ดเตล็ด 633,718.40 0.09 1,885,825.44 0.28       

กําไรจากการขายทรัพย์สิน 0.00 0.00 702,000.00 0.11

รวมรายได้อื�น 1,886,953.40          0.27       4,815,536.44          0.73       

หัก  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที�

เงินเดือน 19,031,520.00 2.68 18,541,140.00 2.79       

ค่าล่วงเวลา 119,130.00 0.02 122,935.00 0.02       

ค่าพาหนะเบี�ยเลี�ยง 1,079,822.31 0.15 1,230,720.78 0.19       

ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที� 2,114,152.00 0.30 2,067,372.50 0.31       

เงินประกันสังคม 347,604.00 0.05 338,789.00 0.05       

บําเหน็จเจ้าหน้าที� 3,698,400.00 0.52 3,383,880.00 0.51       

เงินประจําตําแหน่ง 712,000.00 0.10       723,000.00 0.11       

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31 ธันวาคม  2559 และ 2558

       ปี  2559        ปี  2558
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บาท % บาท %

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 567,263.00 0.08       555,480.00 0.08       

ค่าเช่าที�พักรายเดือน 35,000.00 0.00 45,000.00 0.01       

ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 795,500.00            0.11 4,494,900.00 0.68

ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสํานักงาน 478,699.20            0.07       519,607.91            0.08       

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคารสถานที�และอุปกรณ์   

ค่าเสื�อมราคา 2,998,857.81          0.42       2,965,575.22          0.45       

ค่าซ่อมแซมของใช้สํานักงาน 155,947.12            0.02       91,516.50              0.01       

ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ 41,556.61              0.01 26,340.44              0.00       

ค่าเบี�ยประกันจ่าย 976,906.39            0.14       960,780.18            0.14       

ค่าบริการรายปี 322,390.49            0.05       324,035.55            0.05       

ค่าตอบแทนเหมาทําความสะอาด 20,400.00              0.00 19,600.00              0.00       

ซอฟแวร์ตัดจ่าย 377,875.00 0.05       377,875.00 0.06       

ค่านํ�ามันรถยนต์ 101,111.00            0.01       154,843.56            0.02       

ค่าเช่าสํานักงานสหกรณ์ 0.00 0.00 120,000.00            0.02       

ค่าภาษีที�ดิน 34.52                     0.00 12.52                     0.00       

ค่าภาษีรถยนต์ 1,900.00                0.00 3,800.00                0.00       

ค่าเช่าสายอินเตอร์เน็ตเพื�อเชื�อมสาขา 130,139.88            0.02       512,902.11            0.08       

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสมาชิก

ค่าใช้จ่ายสมาชิก 7,061,581.34          1.00 6,881,330.00          1.04       

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม 1,792,155.00          0.25 1,361,089.00          0.20       

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื�น 

ค่าสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย 1,272,300.00          0.18 592,500.00            0.09       

ค่าตอบแทนกรรมการประจําสํานักงาน 362,100.00            0.05 361,500.00            0.05       

ค่าเบี�ยประชุม 288,700.00            0.04 291,100.00            0.04       

ค่ารับรอง 284,839.46            0.04 311,613.00            0.05       

ค่าลงทะเบียนสัมมนา 76,800.00              0.01 78,000.00              0.01       

ค่าของใช้สํานักงาน 253,140.24            0.04 250,657.80            0.04       

ค่าธรรมเนียมไปรษณีย/์ธนาคาร 308,257.75            0.04 315,881.70            0.05       

รายจ่ายอื�น 164,462.63            0.02 253,928.50            0.04       

ค่าตอบแทนผู้เก็บเงินประจําหน่วย 382,873.50            0.05       298,030.00            0.04       

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 4,539,927.10          0.64       4,300,888.00          0.65       

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 240,000.00            0.03       240,000.00            0.04       

ค่าตรวจสอบกิจการ 192,000.00            0.03       192,000.00            0.03       

ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 164,477.00 0.02 3,000.00 0.00       

       ปี  2559        ปี  2558



บาท % บาท %

ค่าไฟฟ้า-นํ�าประปา-โทรศัพท์ 891,561.93            0.13       845,639.93            0.13       

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 273,631.28            0.04       239,833.18            0.04       

ค่าใช้จ่ายห้องพัก-บ้านพัก 177,988.75            0.03       137,172.70            0.02       

ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน 87,700.00              0.01       103,200.00            0.02       

ค่าหนังสือวารสาร/หนังสือพิมพ์ 50,890.00              0.01       51,330.00              0.01       

ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ 56,000.00              0.01       48,000.00              0.01       

ค่าจัดพิมพ์ข่าวสหกรณ์และระเบียบข้อบังคับ 184,510.80            0.03       192,600.00            0.03       

ค่าชุดกรรมการ 37,500.00              0.01 26,000.00              0.00       

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,656.08                0.00 3,948.50                0.00       

ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 11,025.00              0.00 11,988.00              0.00       

ค่าที�ปรึกษากฏหมาย,คอมพิวเตอร์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสารตามสัญญาบริการ 29,604.22              0.00 27,757.73 0.00

ค่าโครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 0.00 0.00 357,668.00 0.05

ค่าใช้จ่ายจัดงาน 48 ปี 2,348,525.50 0.33 0.00 0.00

ค่าเช่าพื�นที�วางHOST 315,082.90 0.04 0.00 0.00

ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 0.00 0.00 13,487.67 0.00

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�ตามคําพิพากษา (300,892.00) (0.04) 0.00 0.00

ข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน 42,465.75 0.01 0.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 55,708,073.56        7.85       55,370,249.98        8.34       

กําไร (ขาดทุน)สุทธิ 414,745,314.32      58.47     386,311,742.95      58.16     

หมายเหต ุ 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

       ปี  2559        ปี  2558
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ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 414,745,314.32          386,311,742.95          

รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน   

ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 2,998,857.81              2,965,575.22              

หนี�สงสัยจะสูญลูกหนี�ตามคําพิพากษา (300,892.00)                0.00

หนี�สงสัยจะสูญลูกหนี�เงินกู้ 2,710,668.38              0.00

ซอฟแวร์ตัดจ่าย 377,875.00                 377,875.00                 

ค่าปรับปรุงสํานักงานตัดจ่าย 371,524.20                 472,607.91                 

ดอกเบี�ยค้างรับ (33,111,762.76)           (32,531,522.58)           

ค่าเบี�ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 241,284.99                 247,160.00                 

ค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า 288,467.21                 290,112.27                 

ค่าภาษีโรงเรือน 130,515.00                 0.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,285,793.35              1,269,689.25              

เครื�องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 273,631.28                 239,833.18                 

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� 3,698,400.00              3,383,880.00              

ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 0.00 13,487.67                   

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 0.00 (702,000.00)                

เงินสดจ่ายบําเหน็จเจ้าหน้าที� (874,620.00)                (231,660.00)                

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง 392,835,056.78 362,106,780.87

ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน   

สินทรัพย์ดําเนินงาน   

เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์ (2,091,000,000.00)      (4,627,000,000.00)      

เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 2,420,256,999.98       5,205,632,643.88       

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน (665,904,925.56)         (480,268,933.98)         

เงินสดรับจากลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน 593,482,072.09          463,796,484.82          

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้สามัญ (3,402,487,272.44)      (3,279,336,631.79)      

เงินสดรับจากลูกหนี�เงินกู้สามัญ 3,303,899,103.82       2,907,013,207.88       

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้พิเศษ (1,022,646,827.81)      (1,026,641,250.75)      

เงินสดรับจากลูกหนี�เงินกู้พิเศษ 975,528,677.19          930,153,626.56          

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้สวัสดิการ (1,334,000.00)             (500,000.00)                

เงินสดรับจากลูกหนี�เงินกู้สวัสดิการ 2,448,652.27              2,536,417.17              

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    จํากัด

งบกระแสเงินสด  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559  และ 2558
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ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

ลูกหนี�ตามคําพิพากษาลดลง 300,892.00 0.00

เงินสดจ่ายซื�อเครื�องเขียนแบบพิมพ์ (290,209.15)                (255,891.75)                

เงินสดรับดอกเบี�ยค้างรับ 32,598,390.30            29,101,932.61            

เงินสดจ่ายค่าเบี�ยประกันจ่ายล่วงหน้า (245,011.81)                (254,876.14)                

เงินสดจ่ายค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า (288,499.00)                (290,310.00)                

เงินสดจ่ายค่าภาษีโรงเรือนจ่ายล่วงหน้า 0.00 (130,515.00)                

หนี�สินดําเนินงาน   

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (1,269,689.25)             (925,104.44)                

เงินสดจ่ายเงินรอจ่าย (89,956.89)                  (46,706.72)                  

เงินสดรับเงินรอจ่าย 241,762.14                 46,906.72                   

เงินสดจ่ายเงินรับล่วงหน้า (1,082,574,404.39)      (971,074,895.88)         

เงินสดรับเงินรับล่วงหน้า 1,082,600,711.79       971,127,246.88          

เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 7,000.00                     0.00

เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนําส่ง (341,226.00)                (337,269.00)                

เงินสดรับเงินประกันสังคมรอนําส่ง 341,517.00                 338,043.00                 

เงินสดจ่ายภาษีดอกเบี�ยเงินฝากหัก ณ ที�จ่าย (1,167,414.14)             (2,349,259.00)             

เงินสดรับภาษีดอกเบี�ยเงินฝากหัก ณ ที�จ่าย 1,181,910.55              2,189,689.26              

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย (1,710,218.09)             (1,653,386.81)             

เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 1,701,485.91              1,664,658.68              

เงินสดสุทธิได้มาจาก กิจกรรมดําเนินงาน 536,074,577.29          484,642,607.07          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

เงินสดจ่ายซื�อหุ้นชุมนุมธนกิจไทย 0.00 (31,000,000.00)           

เงินสดจ่ายซื�อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (11,000.00)                  (11,000.00)                  

เงินสดจ่ายซื�อพันธบัตร 0.00 (30,000,000.00)           

เงินสดจ่ายซื�อหุ้นกู้ (410,000,000.00)         (210,000,000.00)         

เงินสดจ่ายซื�อตั�วสัญญาใช้เงิน 0.00 (20,000,000.00)           

เงินสดรับจากการไถ่ถอน/จําหน่ายหุ้นกู้ 382,722,561.02          438,787,816.39          

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน 0.00 (327,370.00)                

เงินสดจ่ายซื�อเครื�องใช้สํานักงาน (671,209.80)                (2,296,315.30)             

เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน 0.00 707,000.00                 

เงินสดรับเงินประกันบ้านเช่า 56,400.00                   7,000.00                     

เงินสดจ่ายเงินประกันบ้านเช่า (132,600.00)                (3,300.00)                    

เงินสดจ่ายเบี�ยประกันเงินกู้ สวส (2,681,364.00)             (3,547,804.50)             
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ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

เงินสดรับเบี�ยประกันเงินกู้ สวส 0.00 0.00

เงินสดจ่ายซอฟแวร์ 0.00 (1,694,987.00)             

เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสํานักงาน 0.00 (125,470.00)                

เงินสดรับเงินประกันการทํางาน 0.00 43,000.00                   

เงินสดจ่ายเงินประกันการทํางาน 0.00 (138,000.00)                

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (30,717,212.78)           140,400,569.59          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินสดรับเงินกู้ยืม 1,510,000,000.00       1,100,000,000.00       

เงินสดจ่ายชําระหนี�เงินกู้ยืม (1,330,000,000.00)      (1,100,000,000.00)      

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 12,596,924,479.49     11,710,098,457.56     

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (11,933,952,804.36)    (10,785,786,999.32)    

เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ (10,000.00)                  (10,000.00)                  

เงินสดจ่ายเงินปันผล (285,731,886.75)         (270,133,429.00)         

เงินสดจ่ายเงินเฉลี�ยคืน (45,680,824.50)           (38,816,567.50)           

เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที� (10,317,100.00)           (9,954,000.00)             

เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 2,795,461,580.00       2,604,294,760.00       

เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (2,532,526,320.00)      (2,371,035,480.00)      

เงินสดรับทุนสํารอง 0.00 10,000.00                   

เงินสดจ่ายทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ (3,737,354.75)             (3,479,911.00)             

เงินสดสุทธิได้มา จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 760,429,769.13          835,186,830.74          

เงินสดสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง) 1,265,787,133.64       1,460,230,007.40       

เงินสด ณ วันต้นปี 2,250,847,958.14       790,617,950.74          

เงินสด ณ วันสินปี 3,516,635,091.78       2,250,847,958.14       
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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

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31  ธันวาคม  2559 และ 2558
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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

98,748,000.00          133,748,000.00         

55,000,000.00          251,000,000.00         

บาท

499,439.00               470,674.00                

บาท

รวม

11,000.00                 11,000.00                  

312,413,991.39        510,096,478.00         

2,000,000.00            2,000,000.00             

468,672,430.39        897,326,152.00         

ปี 2559 ปี 2558



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

สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี  จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์การเกษตรบ้านเกาะตาล  จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์การเกษตรบ้านเกาะตาล  จํากัด  (ออมทรัพย)์

สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด (ประจํา)

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด (ออมทรัพย)์

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จํากัด  (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การ ขสมก จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ประจํา)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ)

เงินฝากสหกรณ์อื�นข้างต้น แยกเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์  22,847,091.08 บาท  ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 355,800,000.00 บาท

และประเภทประจํา 2,650,000,000.00 บาท

1,400,000,000.00 450,000,000.00

3,028,647,091.08 1,332,593,126.82

25,000,000.00 0.00

50,000,000.00          50,000,000.00           

15,000,000.00          20,000,000.00           

1,250,000,000.00 570,000,000.00

2,400,000.00            1,800,000.00             

10,000,000.00 0.00

10,174.90                 10,063.89                  

1,000,000.00            2,200,000.00             

200,000,000.00        200,000,000.00         

30,000,000.00 0.00

7,400,000.00            8,200,000.00             

22,836,916.18 15,383,062.93

15,000,000.00          15,000,000.00           

ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท
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5. เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี�ยนคลองจั�น จํากัด - สุทธิ ประกอบด้วย

เงินฝาก สค.คลองจั�น จํากัด 

เงินฝาก สค.คลองจั�น จํากัด - สุทธิ

6. เงินลงทุน ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะสั�น

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้-บมจ.ปูนซิเมนท์ไทย

หุ้นกู้-บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิตอล

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

หุ้นกู้- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

หุ้นกู้- บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์

ราคาตัดจําหน่าย ราคาตัดจําหน่าย

0.00 111,000,000.00

10,000,000.00 0.00

30,000,000.00 30,000,000.00

0.00 20,928,679.32

บาท บาท

ระยะสั�น ระยะยาว ระยะสั�น ระยะยาว

445,000,000.00 325,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

10,000,000.00 0.00

250,000,000.00 150,000,000.00

110,000,000.00 344,000,000.00

ราคาตัดจําหน่าย ราคาตัดจําหน่าย

475,000,000.00 475,000,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

0.00 15,000,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

0.00 30,000,000.00

0.00 20,000,000.00

0.00 30,000,000.00

0.00 30,000,000.00

0.00 30,000,000.00

0.00 18,000,000.00

35,000,000.00 0.00

30,000,000.00 0.00

0.00 30,000,000.00

5,000,000.00 0.00

ปี 2559 ปี 2558

1,570,643.26 17,744,927.05

1,570,643.26 17,744,927.05 0.00 20,928,679.32

บาท บาท บาท บาท

ปี 2559 ปี 2558



หุ้นกู้-ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้-บมจ.นํ�าประปาไทย

หุ้นกู้-บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หุ้นกู้-บมจ.เหมราชพัฒนาที�ดิน

หุ้นกู้-บมจ.พฤกษาเรียวเอสเตท

หุ้นกู้-บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล

หุ้นกู้-บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง

หุ้นกู้-บมจ.เอ็ม บี เค

หุ้นกู้-บมจ.โตโยต้า ลีสซิ�ง 

หุ้นกู้-บมจ.บ้านปู

หุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ

หุ้นกู้-บมจ.ปูนซิเมนท์ไทย

หุ้นกู้-บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์

หุ้นกู้-บมจ.บางกอก เชน ฮอสฯ

หุ้นกู้-บมจ.ทุนธนชาต

หุ้นกู้-ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้ บ.นิติบุคคลเฉพาะกิจ (7)

หุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง

หุ้นกู้ บมจ.โกลว์

หุ้นกู้ บ.นํ�าตาลมิตรผล จํากัด

หุ้นกู้ บมจ.ไทคอนฯ

โครงการร่วมลงทุนหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จํากัด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

หุ้นบริษัทนมไทย - เดนมาร์ก จํากัด

หุ้นกู้ บมจ.บัตรกรุงไทย

หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี�ยุคเกอร์

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

40,000,000.00 40,000,000.00

0.00 30,000,000.00

0.00 10,000,000.00

75,000,000.00 70,000,000.00

70,000,000.00

25,000,000.00 0.00

2,586,532,980.94 2,325,244,541.96

20,000,000.00 0.00

200,000.00 200,000.00

20,000,000.00 0.00

6,500,000.00 6,500,000.00

52,000.00 41,000.00

81,000,000.00 81,000,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00

267,561,285.05 299,561,285.05

10,000,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

26,219,695.89 27,942,256.91

30,000,000.00 10,000,000.00

60,000,000.00

45,000,000.00 45,000,000.00

30,000,000.00 0.00

30,000,000.00 30,000,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

20,000,000.00 5,000,000.00

25,000,000.00 60,000,000.00

140,000,000.00 140,000,000.00

0.00 5,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท

100,000,000.00 100,000,000.00
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7. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

เงินให้กู้แก่สหกรณ์

ลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน

ลูกหนี�เงินกู้สามัญ

ลูกหนี�เงินกู้พิเศษ

ลูกหนี�เงินกู้สวัสดิการ

รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ

เงินให้กู้ยืม -ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ลูกหนี�เงินกู้พิเศษ

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

รวมเงินให้กู้ยืมสุทธิ

8. ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย

ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ - สมาชิก

ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ - สหกรณ์อื�น

รวม

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เครื�องเขียนแบบพิมพ์

ดอกเบี�ยเงินฝากค้างรับ

ดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์อื�นค้างรับ

ดอกเบี�ยเงินลงทุนค้างรับ

ค่าเบี�ยประกันจ่ายล่วงหน้า

ค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า

ค่าภาษีโรงเรือนจ่ายล่วงหน้า

รวม

79,196.11                  

0.00

บาท บาท

337,480.01                320,902.14                  

130,515.00                  

57,500.46                  57,468.67                    

51,568,893.06 1,094,124,484.60

24,657,331.61          26,464,834.31             

3,194,041.28 0.00 0.00 0.00

691,808.46                

ปี 2558

2,409,787,975.57 330,387,423.70 2,335,286,371.11

74,908,730.61

854,310.76 5,453,213.08 871,299.48 6,550,876.63

54,249,367.88 1,135,368,119.12

ระยะสั�น ระยะยาว ระยะสั�น ระยะยาว

173,731.28                  

1,625,717.16            1,672,709.16               

75,469.29                    

472,162.68                892,641.81                  

5,597,875.13            3,327,606.02               

ปี 2559

2,317,525.62            

บาท บาท

1,475,146,672.91 2,964,988,737.86 1,490,688,951.56 3,278,703,459.19

178,571,637.00 63,741,733.84 117,315,780.30

354,473,987.86

บาท บาท บาท บาท

ปี 2559 ปี 2558

6,831,980,971.83

0.00 0.00

1,959,633,070.02 6,694,169,682.63 1,937,258,301.64

รวมเงินให้กู้ยืม -ไม่ก่อให้เกิดรายได้

รวมเงินให้กู้ยืม 1,962,827,111.30 6,694,169,682.63

3,194,041.28 0.00

2,710,668.38 0.00 0.00 0.00

1,846,440.44               

31,201,546.00 31,269,437.24

1,960,116,442.92 6,694,169,682.63 1,937,258,301.64 6,831,980,971.83

ปี 2559 ปี 2558



10. ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธิ     ประกอบด้วย

ที�ดิน

อาคาร

เครื�องใช้สํานักงาน

ยานพาหนะ

อาคารห้องพักสหกรณ์

อาคาร4คูหาจังหวัดยโสธร

รวม 

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

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

12. เงินรับฝาก     ประกอบด้วย

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากประจํา

รวม

13. หนี�สินหมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เงินค้างจ่าย

เงินรอตรวจสอบ

เงินรับล่วงหน้า

ภาษีดอกเบี�ยเงินฝากหัก ณ ที�จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย

93,358.40 67,051.00

114,934.18 100,437.77

67,550.97 76,283.15

บาท บาท

1,285,793.35 1,269,689.25

592,520.73 585,520.73

ปี 2559 ปี 2558

ปี 2559 ปี 2558

8,492,020,854.93     7,829,049,179.80        

3,563,120,719.57 3,385,672,677.86

4,152,799,244.56 3,821,641,195.06

776,100,890.80 621,735,306.88

ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท

26,902,770.84          29,191,220.74             

298,146.00 669,670.20

บาท บาท

212,871.00 584,395.20

85,275.00 85,275.00

1,156,440.00 1,492,240.00

ปี 2559 ปี 2558

2,998,857.81            2,959,659.70               

23,903,913.03          26,231,561.04             

3,765,479.45 3,965,479.45

บาท บาท

2,207,006.50 2,450,144.50

8,789,659.31 10,043,324.92

7,241,245.00 7,241,245.00

3,742,940.58 3,998,786.87
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เงินประกันสังคมรอนําส่ง

เงินรอจ่าย

เงินปันผล

เงินเฉลี�ยคืน

รวม

14. หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น ประกอบด้วย

เงินประกันบ้านเช่า

เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที�

เงินประกันเงินกู้สามัญ

รวม

15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื�น ๆ   ประกอบด้วย

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

ทุนสาธารณประโยชน์

ทุนสะสมจัดให้มีสํานักงาน

ทุนสาธารณประโยชน์ - เงินบําเหน็จหุ้น

รวม 76,772,972.57          76,660,327.32             

31,018,300.81 30,018,300.81

6,596,555.25 7,503,517.25

13,467,116.51 13,547,509.26

41,051,950.00 38,228,170.00

25,691,000.00 25,591,000.00

48,360,863.50          48,294,647.50             

ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท

7,295,013.50 9,976,377.50

4,636,898.63 5,383,956.40

ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท

13,900.00 90,100.00

28,484.00 28,193.00

221,109.25 69,304.00

2,163,497.00 3,115,179.75

69,650.75 72,297.75

ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท



 

 

 

วาระที่  8 

 

 

พจิารณา จัดสรรกาํไรสุทธิ ปี 2558 

 

 

วาระที่ 8 1 

วาระที่ 8

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256070

 

 

ผลการดําเนินการในรอบปี สหกรณ์มีกําไรสุทธิ 414,745,314.32     บาท

จึงขอเสนอการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 ดังนี�  

จํานวนเงิน (บาท) ร้อยละ

1 ทุนสํารอง 42,810,781.07        10.32

2 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00             0.01

3 เงินปันผล (6.00 %) 302,418,641.50      72.92

4 เงินเฉลี�ยคืน (20.00 %) 50,951,891.75        12.29

5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที� 10,954,000.00        2.64

6 ทุนสาธารณประโยชน์ 4,000,000.00         0.96

7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 3,000,000.00         0.72

8 ทุนสะสมให้มีสํานักงาน/สาขา 500,000.00            0.12

9 ทุนสะสมกองทุนบําเหน็จหุ้น 100,000.00            0.02

100.00

การจัดสรรกําไรสุทธิ แยกตามส่วนผู้รับประโยชน์ดังนี�  

  ร้อยละ

1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉลี�ยคืน) 353,370,533.25  85.21

2 ให้สมาชิกทางอ้อม (ทุนสาธารณฯ+เงินรักษาระดับ+บําเหน็จหุ้น) 7,100,000.00  1.70

3 ทุนสํารองตามกฎหมายสหกรณ์ 42,810,781.07  10.32

4 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที� 10,954,000.00  2.64

5 ทุนจัดให้มีสํานักงานสาขา 500,000.00  0.12

6 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00  0.01

รวม 414,745,314.32  100.00

วาระที�  8

จัดสรรกําไร ประจําปี 2559



          

วาระที่ 9 

 

ตั้งผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจําปี 2560 

  

  

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จาํกดั ขอเสนอ 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 พิจารณาใหน้ายวทิศั วฒันศกัด ์อาย ุ68 ปี    

เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาํปี 2560 เป็นเวลา 1 ปี และอนุมติัค่าธรรมเนียมการ

ตรวจสอบกิจการ เป็นจาํนวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถว้น) 

 

มติทีป่ระชุม 
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วาระที่ 10 

วาระที่ 10 

 

ตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอ 

ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2560 พิจารณาให้สํานกัสอบบญัชีลกัขณา เขคม และคณะ โดย 

นายตฤณ   กลิ่นขจร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต หมายเลข 6237   เป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั สําหรับปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และอนมุตัิ

คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบทัง้ปี เป็นจํานวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 

 

มตท่ีิประชุม 
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วาระที่ 11 

 

กาํหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ 

 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จาํกดั ไดพ้ิจารณา

ความจาํเป็นในการสาํรองเงินใหเ้กิดสภาพคล่อง เพื่อรองรับการใหบ้ริการแก่สมาชิก เน่ืองจากปัจจุบนั

สหกรณ์มีทุนดาํเนินการมากกวา่หน่ึงหม่ืนลา้นบาท และเป็นเงินท่ีรับฝากจากสมาชิกประมาณแปด

พนัลา้นบาท 
 

 จึงกาํหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืได ้ประจาํปี 2560   เท่ากบัวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืได ้

ประจาํปี 2559   เป็นจาํนวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาทถว้น)  

 

มติทีป่ระชุม 

วาระที่ 11 1 
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วาระที่  12 

 

พจิารณา ประมาณการรายจ่าย ปี 2559 

 

 

วาระที่ 12 1 
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วาระที�  12

  

1 บาท ร้อยละ

1.1 เงินเดือน 24,365,000.00           7.79                           

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31,184,000.00           9.97                           

1.3 โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 600,000.00                0.19                           

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00             0.48                           

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา 1,800,000.00             0.58                           

รวม 59,449,000.00           19.01                         

2

 ดอกเบี�ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี-เงินกู้ยืม 40,300,000.00           12.88                         

รวม 40,300,000.00           12.88                         

3  

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 2,810,500.00             0.90                           

3.2 หมวดประชาสัมพันธ์ 100,000.00                0.03                           

3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ� 2,377,000.00             0.76                           

3.4 หมวดซอฟแวร์ และค่าลิขสิทธิ� รายปี 1,217,100.00             0.39                           

3.5 หมวดปรับปรุงอาคาร 2,500,000.00             0.80                           

3.6 หมวดที�ดิน 204,000,000.00         65.23                         

รวม 213,004,600.00         68.11                         

รวมทั�งหมด 312,753,600.00         100.00                       

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2559 ปี  2559 ปี  2560

1

1.1 22,150,000.00           19,031,520.00           24,365,000.00           

 รวม 22,150,000.00           19,031,520.00           24,365,000.00           

1.2

1.2.1 หมวดค่าใช้จ่าย

ค่าล่วงเวลา 200,000.00                119,130.00                200,000.00                

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 240,000.00                240,000.00                240,000.00                

ค่าตรวจสอบกิจการ 192,000.00                192,000.00                220,000.00                

ค่าตอบแทนหน่วยงานหรือผู้ทําการหักเงินส่งสหกรณ์ 720,000.00                382,873.50                720,000.00                

ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ 4 คน 180,000.00                56,000.00                  180,000.00                

เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการและเจ้าหน้าที�ระดับบริหาร 804,000.00                712,000.00                804,000.00                

ค่าตอบแทนกรรมการประจําสํานักงาน 450,000.00                362,100.00                450,000.00                

ค่าตอบแทนที�ปรึกษา (ทางกฎหมาย,งานคอมพิวเตอร์) 96,000.00                  10,000.00 96,000.00                  

ค่าเบี�ยประชุม 450,000.00                288,700.00                450,000.00                

รวม 3,332,000.00             2,362,803.50             3,360,000.00             

1.2.2 หมวดวัสดุ

เครื�องเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00                290,209.15                400,000.00                

วัสดุสํานักงาน 300,000.00                253,140.24                300,000.00                

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เงินเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํากัด

รายละเอียดตามรายการ

รายการสรุป

ดอกเบี�ยจ่าย

งบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

ประมาณการรายจ่าย  ประจําปี  2560

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ



 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2559 ปี  2559 ปี  2560

รวม 700,000.00                543,349.39                700,000.00                

1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 5,063,000.00             4,539,927.10             5,465,000.00             

สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 1,750,000.00             1,272,300.00             1,750,000.00             

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 200,000.00                155,947.12                200,000.00                

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์ 80,000.00                  41,556.61                  80,000.00                  

ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริการ 35,000.00                  29,604.22 35,000.00                  

ค่าบริการรายปี 696,000.00                322,390.49                696,000.00                

ค่าเบี�ยประกันภัย 1,195,000.00             976,906.39                1,195,000.00             

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 700,000.00                567,263.00                700,000.00                

ค่ากองทุนทดแทนและประกันสังคม 500,000.00                347,604.00                500,000.00                

ค่ารับรอง 350,000.00                284,839.46                350,000.00                

ค่าพาหนะ,เบี�ยเลี�ยง,เช่าที�พัก 1,400,000.00             1,079,822.31             1,400,000.00             

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม 150,000.00                76,800.00                  150,000.00                

ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับ ระเบียบ และข่าวสหกรณ์ 250,000.00                184,510.80                250,000.00                

ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์ 60,000.00                  50,890.00                  60,000.00                  

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 24,000.00                  20,400.00                  24,000.00                  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง 390,000.00                308,257.75                390,000.00                

ค่าเช่าที�พักรายเดือน 50,000.00                  35,000.00                  50,000.00                  

ค่านํ�ามันรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผ่านทาง 200,000.00                101,111.00                200,000.00                

ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน 150,000.00                87,700.00                  150,000.00                

ค่าซ่อมแซมสํานักงานสหกรณ์และสาขา 250,000.00                62,200.00                  250,000.00                

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องพักสหกรณ์ กทม. 80,000.00                  12,957.75                  80,000.00                  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพักสหกรณ์ ระยอง 50,000.00                  19,386.00                  50,000.00                  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพัก มศว องครักษ์ 175,000.00                145,645.00                200,000.00                

ค่าภาษีที�ดิน 1,000.00                    34.52                         1,000.00                    

ค่าภาษีรถยนต์สหกรณ์ 8,000.00                    1,900.00                    8,000.00                    

ค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิก 7,100,000.00             7,061,581.34             7,500,000.00             

ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที� 2,500,000.00             2,114,152.00             2,500,000.00             

ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,000,000.00             795,500.00                1,000,000.00             

ค่าชุดกรรมการใหม่ 40,000.00                  37,500.00                  40,000.00                  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 200,000.00                164,477.00                300,000.00                

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อัดล้างภาพ, อื�นๆ 50,000.00                  2,656.08                    50,000.00                  

เตรียมจัดงานครบรอบ48ปี สอ.มศว ในปี 2559 2,364,000.00             2,348,525.50 -                             

รวม 27,061,000.00           23,249,345.44           25,624,000.00           

1.2.4 หมวดงบกลาง

สํารองจ่ายอื�นๆ 1,050,000.00             164,462.63                1,500,000.00             

รวม 1,050,000.00             164,462.63                1,500,000.00             

1.3

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 500,000.00                -                             600,000.00                

รวม 500,000.00                -                             600,000.00                

1.4

ค่าไฟฟ้า-นํ�าประปา-โทรศัพท์ 1,350,000.00             891,561.93                1,500,000.00             

รวม 1,350,000.00             891,561.93                1,500,000.00             

1.5

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค

การศึกษาและประชุมสัมมนา

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2559 ปี  2559 ปี  2560

รวม 700,000.00                543,349.39                700,000.00                

1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 5,063,000.00             4,539,927.10             5,465,000.00             

สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 1,750,000.00             1,272,300.00             1,750,000.00             

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 200,000.00                155,947.12                200,000.00                

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์ 80,000.00                  41,556.61                  80,000.00                  

ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริการ 35,000.00                  29,604.22 35,000.00                  

ค่าบริการรายปี 696,000.00                322,390.49                696,000.00                

ค่าเบี�ยประกันภัย 1,195,000.00             976,906.39                1,195,000.00             

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 700,000.00                567,263.00                700,000.00                

ค่ากองทุนทดแทนและประกันสังคม 500,000.00                347,604.00                500,000.00                

ค่ารับรอง 350,000.00                284,839.46                350,000.00                

ค่าพาหนะ,เบี�ยเลี�ยง,เช่าที�พัก 1,400,000.00             1,079,822.31             1,400,000.00             

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม 150,000.00                76,800.00                  150,000.00                

ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับ ระเบียบ และข่าวสหกรณ์ 250,000.00                184,510.80                250,000.00                

ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์ 60,000.00                  50,890.00                  60,000.00                  

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 24,000.00                  20,400.00                  24,000.00                  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง 390,000.00                308,257.75                390,000.00                

ค่าเช่าที�พักรายเดือน 50,000.00                  35,000.00                  50,000.00                  

ค่านํ�ามันรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผ่านทาง 200,000.00                101,111.00                200,000.00                

ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน 150,000.00                87,700.00                  150,000.00                

ค่าซ่อมแซมสํานักงานสหกรณ์และสาขา 250,000.00                62,200.00                  250,000.00                

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องพักสหกรณ์ กทม. 80,000.00                  12,957.75                  80,000.00                  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพักสหกรณ์ ระยอง 50,000.00                  19,386.00                  50,000.00                  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพัก มศว องครักษ์ 175,000.00                145,645.00                200,000.00                

ค่าภาษีที�ดิน 1,000.00                    34.52                         1,000.00                    

ค่าภาษีรถยนต์สหกรณ์ 8,000.00                    1,900.00                    8,000.00                    

ค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิก 7,100,000.00             7,061,581.34             7,500,000.00             

ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที� 2,500,000.00             2,114,152.00             2,500,000.00             

ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,000,000.00             795,500.00                1,000,000.00             

ค่าชุดกรรมการใหม่ 40,000.00                  37,500.00                  40,000.00                  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 200,000.00                164,477.00                300,000.00                

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อัดล้างภาพ, อื�นๆ 50,000.00                  2,656.08                    50,000.00                  

เตรียมจัดงานครบรอบ48ปี สอ.มศว ในปี 2559 2,364,000.00             2,348,525.50 -                             

รวม 27,061,000.00           23,249,345.44           25,624,000.00           

1.2.4 หมวดงบกลาง

สํารองจ่ายอื�นๆ 1,050,000.00             164,462.63                1,500,000.00             

รวม 1,050,000.00             164,462.63                1,500,000.00             

1.3

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 500,000.00                -                             600,000.00                

รวม 500,000.00                -                             600,000.00                

1.4

ค่าไฟฟ้า-นํ�าประปา-โทรศัพท์ 1,350,000.00             891,561.93                1,500,000.00             

รวม 1,350,000.00             891,561.93                1,500,000.00             

1.5

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค

การศึกษาและประชุมสัมมนา

 

วาระที�  12

  

1 บาท ร้อยละ

1.1 เงินเดือน 24,365,000.00           7.79                           

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31,184,000.00           9.97                           

1.3 โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 600,000.00                0.19                           

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00             0.48                           

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา 1,800,000.00             0.58                           

รวม 59,449,000.00           19.01                         

2

 ดอกเบี�ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี-เงินกู้ยืม 40,300,000.00           12.88                         

รวม 40,300,000.00           12.88                         

3  

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 2,810,500.00             0.90                           

3.2 หมวดประชาสัมพันธ์ 100,000.00                0.03                           

3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ� 2,377,000.00             0.76                           

3.4 หมวดซอฟแวร์ และค่าลิขสิทธิ� รายปี 1,217,100.00             0.39                           

3.5 หมวดปรับปรุงอาคาร 2,500,000.00             0.80                           

3.6 หมวดที�ดิน 204,000,000.00         65.23                         

รวม 213,004,600.00         68.11                         

รวมทั�งหมด 312,753,600.00         100.00                       

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2559 ปี  2559 ปี  2560

1

1.1 22,150,000.00           19,031,520.00           24,365,000.00           

 รวม 22,150,000.00           19,031,520.00           24,365,000.00           

1.2

1.2.1 หมวดค่าใช้จ่าย

ค่าล่วงเวลา 200,000.00                119,130.00                200,000.00                

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 240,000.00                240,000.00                240,000.00                

ค่าตรวจสอบกิจการ 192,000.00                192,000.00                220,000.00                

ค่าตอบแทนหน่วยงานหรือผู้ทําการหักเงินส่งสหกรณ์ 720,000.00                382,873.50                720,000.00                

ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ 4 คน 180,000.00                56,000.00                  180,000.00                

เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการและเจ้าหน้าที�ระดับบริหาร 804,000.00                712,000.00                804,000.00                

ค่าตอบแทนกรรมการประจําสํานักงาน 450,000.00                362,100.00                450,000.00                

ค่าตอบแทนที�ปรึกษา (ทางกฎหมาย,งานคอมพิวเตอร์) 96,000.00                  10,000.00 96,000.00                  

ค่าเบี�ยประชุม 450,000.00                288,700.00                450,000.00                

รวม 3,332,000.00             2,362,803.50             3,360,000.00             

1.2.2 หมวดวัสดุ

เครื�องเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00                290,209.15                400,000.00                

วัสดุสํานักงาน 300,000.00                253,140.24                300,000.00                

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เงินเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํากัด

รายละเอียดตามรายการ

รายการสรุป

ดอกเบี�ยจ่าย

งบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

ประมาณการรายจ่าย  ประจําปี  2560

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256076



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 77

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2559 ปี  2559 ปี  2560

รวม 700,000.00                543,349.39                700,000.00                

1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 5,063,000.00             4,539,927.10             5,465,000.00             

สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 1,750,000.00             1,272,300.00             1,750,000.00             

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 200,000.00                155,947.12                200,000.00                

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์ 80,000.00                  41,556.61                  80,000.00                  

ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริการ 35,000.00                  29,604.22 35,000.00                  

ค่าบริการรายปี 696,000.00                322,390.49                696,000.00                

ค่าเบี�ยประกันภัย 1,195,000.00             976,906.39                1,195,000.00             

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 700,000.00                567,263.00                700,000.00                

ค่ากองทุนทดแทนและประกันสังคม 500,000.00                347,604.00                500,000.00                

ค่ารับรอง 350,000.00                284,839.46                350,000.00                

ค่าพาหนะ,เบี�ยเลี�ยง,เช่าที�พัก 1,400,000.00             1,079,822.31             1,400,000.00             

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม 150,000.00                76,800.00                  150,000.00                

ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับ ระเบียบ และข่าวสหกรณ์ 250,000.00                184,510.80                250,000.00                

ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์ 60,000.00                  50,890.00                  60,000.00                  

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 24,000.00                  20,400.00                  24,000.00                  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง 390,000.00                308,257.75                390,000.00                

ค่าเช่าที�พักรายเดือน 50,000.00                  35,000.00                  50,000.00                  

ค่านํ�ามันรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผ่านทาง 200,000.00                101,111.00                200,000.00                

ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน 150,000.00                87,700.00                  150,000.00                

ค่าซ่อมแซมสํานักงานสหกรณ์และสาขา 250,000.00                62,200.00                  250,000.00                

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องพักสหกรณ์ กทม. 80,000.00                  12,957.75                  80,000.00                  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพักสหกรณ์ ระยอง 50,000.00                  19,386.00                  50,000.00                  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพัก มศว องครักษ์ 175,000.00                145,645.00                200,000.00                

ค่าภาษีที�ดิน 1,000.00                    34.52                         1,000.00                    

ค่าภาษีรถยนต์สหกรณ์ 8,000.00                    1,900.00                    8,000.00                    

ค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิก 7,100,000.00             7,061,581.34             7,500,000.00             

ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที� 2,500,000.00             2,114,152.00             2,500,000.00             

ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,000,000.00             795,500.00                1,000,000.00             

ค่าชุดกรรมการใหม่ 40,000.00                  37,500.00                  40,000.00                  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 200,000.00                164,477.00                300,000.00                

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อัดล้างภาพ, อื�นๆ 50,000.00                  2,656.08                    50,000.00                  

เตรียมจัดงานครบรอบ48ปี สอ.มศว ในปี 2559 2,364,000.00             2,348,525.50 -                             

รวม 27,061,000.00           23,249,345.44           25,624,000.00           

1.2.4 หมวดงบกลาง

สํารองจ่ายอื�นๆ 1,050,000.00             164,462.63                1,500,000.00             

รวม 1,050,000.00             164,462.63                1,500,000.00             

1.3

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 500,000.00                -                             600,000.00                

รวม 500,000.00                -                             600,000.00                

1.4

ค่าไฟฟ้า-นํ�าประปา-โทรศัพท์ 1,350,000.00             891,561.93                1,500,000.00             

รวม 1,350,000.00             891,561.93                1,500,000.00             

1.5

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค

การศึกษาและประชุมสัมมนา

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2559 ปี  2559 ปี  2560

รวม 700,000.00                543,349.39                700,000.00                

1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 5,063,000.00             4,539,927.10             5,465,000.00             

สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 1,750,000.00             1,272,300.00             1,750,000.00             

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 200,000.00                155,947.12                200,000.00                

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์ 80,000.00                  41,556.61                  80,000.00                  

ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริการ 35,000.00                  29,604.22 35,000.00                  

ค่าบริการรายปี 696,000.00                322,390.49                696,000.00                

ค่าเบี�ยประกันภัย 1,195,000.00             976,906.39                1,195,000.00             

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 700,000.00                567,263.00                700,000.00                

ค่ากองทุนทดแทนและประกันสังคม 500,000.00                347,604.00                500,000.00                

ค่ารับรอง 350,000.00                284,839.46                350,000.00                

ค่าพาหนะ,เบี�ยเลี�ยง,เช่าที�พัก 1,400,000.00             1,079,822.31             1,400,000.00             

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม 150,000.00                76,800.00                  150,000.00                

ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับ ระเบียบ และข่าวสหกรณ์ 250,000.00                184,510.80                250,000.00                

ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์ 60,000.00                  50,890.00                  60,000.00                  

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 24,000.00                  20,400.00                  24,000.00                  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง 390,000.00                308,257.75                390,000.00                

ค่าเช่าที�พักรายเดือน 50,000.00                  35,000.00                  50,000.00                  

ค่านํ�ามันรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผ่านทาง 200,000.00                101,111.00                200,000.00                

ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน 150,000.00                87,700.00                  150,000.00                

ค่าซ่อมแซมสํานักงานสหกรณ์และสาขา 250,000.00                62,200.00                  250,000.00                

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องพักสหกรณ์ กทม. 80,000.00                  12,957.75                  80,000.00                  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพักสหกรณ์ ระยอง 50,000.00                  19,386.00                  50,000.00                  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบ้านพัก มศว องครักษ์ 175,000.00                145,645.00                200,000.00                

ค่าภาษีที�ดิน 1,000.00                    34.52                         1,000.00                    

ค่าภาษีรถยนต์สหกรณ์ 8,000.00                    1,900.00                    8,000.00                    

ค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิก 7,100,000.00             7,061,581.34             7,500,000.00             

ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที� 2,500,000.00             2,114,152.00             2,500,000.00             

ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,000,000.00             795,500.00                1,000,000.00             

ค่าชุดกรรมการใหม่ 40,000.00                  37,500.00                  40,000.00                  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 200,000.00                164,477.00                300,000.00                

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อัดล้างภาพ, อื�นๆ 50,000.00                  2,656.08                    50,000.00                  

เตรียมจัดงานครบรอบ48ปี สอ.มศว ในปี 2559 2,364,000.00             2,348,525.50 -                             

รวม 27,061,000.00           23,249,345.44           25,624,000.00           

1.2.4 หมวดงบกลาง

สํารองจ่ายอื�นๆ 1,050,000.00             164,462.63                1,500,000.00             

รวม 1,050,000.00             164,462.63                1,500,000.00             

1.3

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 500,000.00                -                             600,000.00                

รวม 500,000.00                -                             600,000.00                

1.4

ค่าไฟฟ้า-นํ�าประปา-โทรศัพท์ 1,350,000.00             891,561.93                1,500,000.00             

รวม 1,350,000.00             891,561.93                1,500,000.00             

1.5

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค

การศึกษาและประชุมสัมมนา

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2559 ปี  2559 ปี  2560

โครงการให้การศึกษา ประชุมสัมมนา และดูงาน 1,800,000.00             1,792,155.00             1,800,000.00             

รวม 1,800,000.00             1,792,155.00             1,800,000.00             

2

ดอกเบี�ยเบิกเกินบัญชีที�จําเป็นต้องใช้ในช่วงสั�น 300,000.00                -                             300,000.00                

ดอกเบี�ยจากเงินกู้ยืมระยะสั�น 40,000,000.00           2,089,780.79             40,000,000.00           

รวม 40,300,000.00           2,089,780.79             40,300,000.00           

3

3.1 3,707,600.00             671,209.80                2,810,500.00             

รวม 3,707,600.00             671,209.80                2,810,500.00             

3.2 100,000.00                11,025.00                  100,000.00                

 รวม 100,000.00                11,025.00                  100,000.00                

3.3 2,485,500.00             -                             2,377,000.00             

 รวม 2,485,500.00             -                             2,377,000.00             

3.4 1,362,400.00             445,222.78 1,217,100.00             

 รวม 1,362,400.00             445,222.78 1,217,100.00             

3.5 1,800,000.00             416,499.20                2,500,000.00             

 รวม 1,800,000.00             416,499.20                2,500,000.00             

3.6

ซื�อที�ดินหรือที�ดินพร้อมอาคารเพื�อการลงทุนของสหกรณ์ 200,000,000.00         0.00 200,000,000.00         

 ซื�อที�ดินสมาชิก(ที�ขายทอดตลาดและมีหนี�ต่อสหกรณ์) 4,000,000.00             327,370.00                4,000,000.00             

รวม 204,000,000.00         327,370.00                204,000,000.00         

รวมทั�งหมด 311,698,500.00         51,996,305.46           312,753,600.00         

 

 

  

หมายเหตุ  ประมาณการรายจ่ายที�ตั�งไว้นี�  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ดอกเบี�ยจ่าย

หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�

หมวดก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงสํานักงาน

หมวดที�ดิน

หมวดซอฟแวร์ และค่าลิขสิทธิ� รายปี

หมวดประชาสัมพันธ์

งบลงทุน

หมวดครุภัณฑ์



งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบัน)

หน่วย : บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

 1.1 24,365,000       

21,135,000      

850,000          

1,400,000        

980,000           

 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31,184,000       

1.2.1 3,360,000        

1 ค่าล่วงเวลา 200,000            

การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการและวันหยุดราชการ

งานบริการห้องพัก และงานเร่งด่วนต่าง ๆ  

2 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 240,000            

โดยผู้สอบบัญชีเอกชน  ที�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับรอง  

3 ค่าตรวจสอบกิจการ 220,000            

โดยผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทุกสํานักงานทําการ  

4 ค่าตอบแทนหน่วยงานและผู้ทําการหักเงินส่งสหกรณ์ 720,000            

ของสมาชิกสหกรณ์ ตามข้อบังคับและหนังสือยินยอม

ที�สมาชิกทําไว้ ในอัตราไม่เกิน 4 บาท/คน/เดือน

5 ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ 4 คน  180,000           

สาธิต ปทุมวัน ม.ทักษิณ พัทลุง ม.บูรพา จันทบุรี

โรงพยาบาลชลประทาน และอื�นๆ

6 เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการและเจ้าหน้าที�ระดับบริหาร 804,000            

7 กรรมการประจําสํานักงาน 450,000            

ที�มีอํานาจลงนามในเช็คธนาคารและเอกสารสัญญา

สํานักงานและสาขา วันละ 300 บาท/ต่อสํานักงาน

8 ค่าตอบแทนที�ปรึกษาทางกฎหมาย/งานคอมพิวเตอร์ 96,000            

9 ค่าเบี�ยประชุม 450,000            

กรรมการดําเนินการและผู้ร่วมประชุม 243,000       

กรรมการอํานวยการ 7 คน 63,000         

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 5 คน 36,000         

กรรมการเงินกู้พิเศษ 5 คน 36,000         

กรรมการเฉพาะกิจตามความจําเป็นไม่เกิน 2 ชุด 72,000        

1.2.2 หมวดวัสดุ 700,000           

1 เครื�องเขียนแบบพิมพ์ 400,000            

แบบฟอร์ม ใบคําร้อง คําขอกู้เงิน สัญญาเงินกู้ยืมต่างๆ

รวมทั�งสมุดคู่บัญชีเงินฝาก  สลิพเงินฝาก และอื�นๆ

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจําปี  2560

ผู้จัดการ เจ้าหน้าที�และลูกจ้างสหกรณ์ รวม 39 อัตรา

บําเหน็จรายเดือน

เจ้าหน้าที�สหกรณ์ 5 อัตราใหม่ ที�กรุงเทพและต่างจังหวัด

หมวดค่าใช้จ่าย

เงินเดือน

ปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างและค่าครองชีพ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256078



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 79
งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบัน)

หน่วย : บาท

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจําปี  2560

2 วัสดุสํานักงาน (วัสดุอุปกรณ์และของใช้สํานักงาน) 300,000            

  

1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย 25,624,000      

1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 5,465,000         

 - ค่ารับรองสมาชิก ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ 500,000        

 - พิมพ์หนังสือรายงานประจําปี 90,000          

 - สนับสนุนค่าพาหนะ(บัสละ40คน)สมาชิกเข้าประชุม 75,000        

 - เพิ�มหุ้นให้สมาชิกประมาณ 12,000 คนๆ ละ 40 หุ้น 4,800,000     

2 สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 1,750,000         

สหกรณ์จัดให้ตามจํานวนสมาชิก คนละ 100 บาท

3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 200,000            

4 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมรถสหกรณ์  80,000             

5 ค่าใช้จ่ายเครื�องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริการ 35,000            

6 ค่าบริการรายปี  696,000            

 - เครื�องปรับอากาศ ทุกสํานักงาน 86,000          

 - โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 250,000        

 - เครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ 220,000      

 - เครื�องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 20,000        

 - เครื�องพิมพ์รายงาน 22,000        

 - เครื�องนับธนบัตร  12  เครื�อง 48,000          

 - ลิฟท์ ที�สํานักงาน มศว 30,000          

 - กําจัดปลวก ที� สหกรณ์ มศว องครักษ์ 20,000        

7 ค่าเบี�ยประกันภัย 1,195,000         

 - ประกันเงินสดในสํานักงานและสาขา 200,000        

 - ประกันอัคคีภัยสํานักงานและอาคาร 50,000          

 - ประกันโจรกรรมทรัพย์สินในสํานักงานและสาขา 25,000          

 - ประกันภัยรถยนต์ 30,000          

 - ประกันอุบัติเหต(ุหมู)่ ให้แก่สมาชิก 800,000      

 - ประกันชีวิต(หมู)่กรรมการและเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 90,000        

8 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 700,000          

9 เงินกองทุนทดแทนและประกันสังคม 500,000            

10 ค่ารับรอง การประชุมสหกรณ์และผู้มาเยี�ยมชมกิจการ 350,000            

11 ค่าพาหนะ เบี�ยเลี�ยง ค่าเช่าที�พัก 1,400,000         

สําหรับคณะกรรมการดําเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุม

หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที� และค่าพาหนะเหมาจ่าย

ให้ผู้จัดการและผู้จัดการสาขา

12 ค่าลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม 150,000            
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สําหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที�สหกรณ์ หรือคนอื�น

ที�สหกรณ์ส่งไปร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรม

13 ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับ ระเบียบ และข่าวสหกรณ์ 250,000            

เพื�อจัดส่งให้สมาชิก หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ประมาณ

4,000 ฉบับ/เดือน รวมถึงการส่งข่าวทาง SMS

14 ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ทางสหกรณ์ 60,000              

15 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด สํานักงานสาขา 24,000              

16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ และค่าขนส่ง 390,000            

17 ค่าเช่าที�พักรายเดือน 50,000              

กรณีส่งเจ้าหน้าที�สหกรณ์ไปประจําสํานักงานสาขา

18 ค่านํ�ามันรถสหกรณ์และค่าธรรมเนียมผ่านทาง 200,000            

19 ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คํ�าประกัน 150,000            

20 ค่าซ่อมแซมสํานักงานสหกรณ์และสาขา 250,000            

21 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของห้องพักสหกรณ์ กทม. 80,000              

22 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบ้านพักสหกรณ์  จังหวัดระยอง 50,000              

23 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของห้องพัก มศว องครักษ์ 200,000          

24 ค่าภาษีที�ดิน ที�ดินของสหกรณ์ 1,000              

25 ค่าภาษีรถยนต์ของสหกรณ์ 8,000               

26 ค่าใช้จ่ายสมาชิก ตามที�กําหนดไว้ในระเบียบ คือ 7,500,000         

 - ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก/ทุนสําเร็จปริญญาตรี

 - เงินบําเหน็จสมาชิก และเงินบําเหน็จอาวุโส

 - ช่วยเหลือสมาชิกที�ประสบภัยธรรมชาติ

 - ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล

 - งานสมาชิกที�เกษียณอายุการทํางาน/ของที�ระลึก  

 - เงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

27 ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที�สหกรณ์ ตามที�กําหนดในระเบียบ 2,500,000         

  - เงินทดแทน เงินช่วยเหลือค่าชุดทํางาน

  - ค่ารักษาพยาบาล, เบี�ยขยัน  และกรณีถึงแก่กรรม

 - เงินช่วยเหลือค่าเลี�ยงดูบุตรและค่าเล่าเรียนบุตร

 - เงินโบนัสกลางปี

28 ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,000,000       

29 ค่าชุดกรรมการใหม่ 40,000            

30 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 300,000           

คดีที�ยังดําเนินการอยู่และหรือคดีใหม่ 

31 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อัดล้างภาพ และอื�นๆ 50,000            

1.2.4 หมวดงบกลาง 1,500,000       

 สํารองจ่ายอื�น ๆ (กรณีที�มีเหตุจําเป็นในงานสหกรณ)์ 1,500,000         

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256080
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1.3  600,000            

500,000           

100,000          

1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์)  1,500,000         

สํานักงานสหกรณ์ และสํานักงานสาขา 900,000           

บ้านพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง 200,000          

อาคารห้องพัก จังหวัดนครนายก 400,000          

1.5 1,800,000         

1 ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์  1-5 ครั�ง 250,000          

2 ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา  1-5 ครั�ง 900,000          

3 สัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ  1 ครั�ง 150,000          

4 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที�สหกรณ์  1-2 ครั�ง 300,000          

5 ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ  1 ครั�ง 200,000          

2. ดอกเบี�ยจ่าย   

2.1 300,000            

2.2 40,000,000       

3. งบลงทุน  

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 2,810,500         

  กล้องวงจรปิด 126,000           

1 DVR+กล้อง 16 ตัว ที� มศว ประสานมิตรพร้อมติดตั�ง  1 ระบบ 86,000            

2 DVR+กล้อง 4 ตัว ที� มศว องครักษ์ พร้อมติดตั�ง  1 ระบบ 40,000             

250,000           

อุปกรณ์ระบบช่วยเหลือผู้โดยสารลิฟต์อัตโนมัติ 1  250,000           

 1,394,500       

1 คอมพิวเตอร์ HP All-in-One Monitor 20" WLED 30 30,000        900,000          

Core i5 RAM 4 GB

2 เครื�องพิมพ์ Laser HP Pro 10 15,000        150,000          

เพื�อสํารองข้อมูล กรณีตัวหลักมีปัญหาการทํางาน

3 เครื�องสํารองไฟฟ้า 2000 VA 4 25,000        100,000          

4 เครื�องสํารองไฟฟ้า 1000 VA 4 15,000        60,000             

5 แบตเตอรี�เครื�องสํารองไฟฟ้า 10 990             9,900              

6 เครื�องพิมพ์เอกสาร Ricoh Printer-Scanner(Network) 1  84,600            

7 โทรศัพท์มือถือจอ 5-6 นิ�ว เพื�อรับส่งข้อมูลสหกรณ์ 5 18,000        90,000            

เครื�องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 504,000          

1 ห้องพักอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์ 24 18,000        432,000          

โครงการอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

ดอกเบี�ยจากวงเงินกู้ยืมระยะสั�น

การศึกษาและประชุมสัมมนา

ลิฟท์โดยสาร

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม โทรศัพท์มือถือ

โครงการหลวงเพื�อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนดอยสูง

ดอกเบี�ยจากวงเงินเบิกเกินบัญชีที�จําเป็นระยะสั�น
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2 ห้องพักอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว 4 18,000        72,000            

128,000          

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

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

เครื�องทํานํ�าอุ่นพร้อมติดตั�ง 152,000          

1 ห้องพักอาคารเก่าที�บ้านพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง 14 8,000          112,000          

2 ในห้องพัก ที�อาคารสหกรณ์ฯ มศว 5 8,000          40,000            

ครุภัณฑ์ 6 สํานักงาน 256,000          

1 ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู 2 8,000          16,000             

2 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 2 8,000          16,000            

3 ชั�นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั�น 2 12,000        24,000              

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

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

6 เก้าอี�สํานักงาน 20 5,000          100,000          

7 เครื�องขัดทําความสะอาดพื�นห้อง 1  25,000            

3.2 100,000            

ค่าเช่าพื�นที�เว็บไซท์สหกรณ์และพัฒนา 100,000          

3.3  2,377,000         

1 Windows 10 Professional License 30 7,400          222,000           

2 Microsoft OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc 10 2,500          25,000             

3 ระบบ Disaster Recovery Site (สํารองกรณีระบบหลักล่ม) 1 1,500,000   1,500,000        

4 ติดตั�งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ 1 30,000        30,000             

5 พัฒนาและติดตั�งระบบ ATM ธนาคาร เพื�อบริการสมาชิก 1 600,000      600,000           

3.4  1,217,100         

1 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ประสานมิตร 12 2,400          28,800             

2 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องครักษ์ 12 1,605          19,260             

3 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ม.บูรพา 12 1,605          19,260             

4 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ม.ทักษิณ 12 700             8,400               

5 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ม.นเรศวร 12 1,300          15,600             

6 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ม.มหาสารคาม 12 1,605          19,260             

7 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ม.พะเยา 12 1,605          19,260             

8 เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต บ้านพักระยอง 12 1,605          19,260             

9 Appeon Annual Support รายปี 1 80,000        80,000             

10 บํารุงรักษา Visualization System (TOT แจ้งวัฒนะ) 1 214,000      214,000           

11 บริการ CAT Coperate Internet 6 Mbps ม.ทักษิณ 12 8,200          98,400             

12 บริการ TOT Leadline 8 Mbps Fix 4 IP (Log) 12 7,100          85,200             

13 ปรับเปลี�ยนอินเทอร์เน็ตเป็น Corperate internet 6 98,400        590,400           

หมวดซอฟแวร์และค่าลิขสิทธิ� รายปี

หมวดประชาสัมพันธ์

หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�

เครื�องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256082
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3.5 2,500,000         

1 อาคารสหกรณ์ มศว ปรับปรุงห้องพักชั�นดาดฟ้า 400,000          

2 ปรับปรุงห้องสํานักงานใหม่ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ 200,000          

3 ปรับปรุงสํานักงานใหญ่ ที�ประสานมิตร พร้อมเฟอร์นิเจอร์ 1,900,000       

3.6 204,000,000     

1 ซื�อที�ดินหรือที�ดินพร้อมอาคาร เพื�อการลงทุนของสหกรณ์ 200,000,000   

เนื�อที� 400-800 ตารางวา กรุงเทพมหานคร

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

รวมทั�งหมด 312,753,600     

หมวดที�ดิน

หมวดก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร
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แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 

จาํนวน 2 ข้อ ข้อ 5 และข้อ 81 

 

 4แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 5 (เดมิ) ดังนี ้
 

ข้อ  5.  การถือหุ้น สมาชิกทกุคนต้องสง่เงินคา่หุ้นเป็นรายเดือนตัง้แตเ่ดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตาม

อตัราสว่นของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือน หรือคา่จ้างประจํา  ซึง่สมาชิกได้รับจาก

หนว่ยงานเจ้าสงักดั     และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญ    ซึง่สมาชิกได้รับจากทาง

ราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน   ในอตัราท่ีสงูกวา่อตัราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ สหกรณ์   

หรือจะขอซือ้หุ้นเพิ่มขึน้อีกเม่ือใดก็ยอ่มทําได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการดําเนินการ 

             8อนึง่ สมาชิกคนหนึง่ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นทัง้หมดไมไ่ด้ 

สมาชิกจะโอนหุ้นซึง่ตนถือให้ผู้ อ่ืนไมไ่ด้ นอกจากท่ีกลา่วไว้ในข้อ 39 และจะถอนคืนหุ้นใน 

ระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่มไ่ด้ 

 

 11แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 5 (ใหม่) ดังนี ้
 

ข้อ  5.  การถือหุ้น สมาชิกทกุคนต้องสง่เงินคา่หุ้นเป็นรายเดือนตัง้แตเ่ดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตาม

อตัราสว่นของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือน หรือคา่จ้างประจํา  ซึง่สมาชิกได้รับจาก

หนว่ยงานเจ้าสงักดั     และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญ    ซึง่สมาชิกได้รับจากทาง

ราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน   ในอตัราท่ีสงูกวา่อตัราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ สหกรณ์   

หรือจะขอซือ้หุ้นเพิ่มขึน้อีกเม่ือใดก็ยอ่มทําได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการดําเนินการ 

             15อนึง่ สมาชิกคนหนึง่ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นทัง้หมดไมไ่ด้ 

 16สมาชิกจะถอนคืนหุ้นในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่มไ่ด้   แตอ่าจโอนหุ้นบางสว่นซึง่ตนถืออยู ่ให้

ระหวา่งสมาชิกของสหกรณ์ ตามข้อกําหนด ดงันี ้

1. สมาชิกท่ีต้องการโอนหุ้นออก ต้องเป็นสมาชิกท่ีมีอายเุกินกวา่ 60 ปีบริบรูณ์แล้ว 



2. สมาชิกจะโอนหุ้นออก ให้โอนได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของหุ้นทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ ณ เวลานัน้ และจะ

ขอโอนได้เพียงครัง้เดียว 

3. สมาชิกท่ีต้องการรับโอนหุ้น ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นีไ้มน้่อยกวา่ 10 ปี และจะรับโอนได้เพียง 2 

รายการเทา่นัน้ 

4. สมาชิกท่ีจะโอนหุ้นออกต้องไมมี่หนีเ้งินกู้ตอ่สหกรณ์ เว้นแตจ่ะโอนหุ้นออกเพ่ือนําเงินคา่หุ้นนัน้ชําระ

หนีแ้ก่สหกรณ์ 

5. สมาชิกท่ีโอนหุ้นออกก่อนสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ จะไมไ่ด้รับการคํานวณเงินปันผลของจํานวนหุ้น

ท่ีโอนออกในปีนัน้ 

6. สมาชิกท่ีรับโอนหุ้น จะได้รับการคํานวณเงินปันผลจากจํานวนหุ้นตัง้แตว่นัท่ีรับโอน 

7. ในการโอนหุ้นนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการเท่านัน้  

 

 24เหตุผลท่ีขอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 5 
 

1. ไมมี่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงของสหกรณ์ เพราะจํานวนหุ้นยงัคงเทา่เดมิ 

2. เพ่ือให้สมาชิกท่ีเกษียณอายกุารทํางานแล้ว มีโอกาสได้ใช้เงินของตนเอง โดยไมต้่องเสียดอกเบีย้เงิน

กู้ ยืม และไมส่ญูเสียความเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

3. สมาชิกท่ีเกษียณอายกุารทํางานแล้ว ถึงแม้มีสิทธิกู้ เงินจากสหกรณ์โดยไมเ่กินมลูคา่หุ้นของตนเองท่ีถือ

อยู ่แตก็่จะมีปัญหาเร่ืองเงินสง่ชําระหนีร้ายเดือน เพราะบางคนท่ีเป็นข้าราชการบํานาญอาจมีเงิน

บํานาญซึง่เพียงพอคา่ใช้จา่ยรายเดือน แตบ่างคนท่ีเป็นลกูจ้างไมมี่เงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน 

จงึไมต้่องการก่อหนีเ้พราะรู้ถึงปัญหาการสง่ชําระหนี ้  

4. ในการโอนหุ้นออกนี ้ให้โอนได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีตนเองถืออยู ่และหากมีหนีส้ินตอ่สหกรณ์ ก็

จะต้องไมเ่กินร้อยละเก้าสิบของหุ้นของตนเองท่ีเหลืออยใูนสหกรณ์ 

5. จํานวนเงินคา่หุ้นร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู ่แม้ไมเ่พียงพอในการใช้จา่ยตลอดชีวิต แตก็่สามารถ

บรรเทาความเดือดร้อนได้ในเวลาหนึง่ ซึง่สมาชิกจะได้โอกาสนีเ้พียงครัง้เดียว 
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 30แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 81 (เดมิ) ดังนี ้
 

     31ข้อ 81.  ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตา่งๆ   เพ่ือ

ดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แหง่ข้อบงัคบันี ้  และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบตังิานของสหกรณ์ 

รวมทัง้ระเบียบตอ่ไปนี ้

1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน 

2. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น  

3. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้  

4. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

5. ระเบียบว่าด้วยการรับจา่ยและเก็บรักษาเงิน 

6. ระเบียบว่าด้วยผู้จดัการ 

7. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ี 

8. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร 

9. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุสาธารณประโยชน์ 

10. ระเบียบว่าด้วยคา่พาหนะ เบีย้เลีย้ง คา่เช่าท่ีพกัในการเดินทาง 

11. ระเบียบว่าด้วยการลาและการจา่ยเงินเดือนระหวา่งลา 

12. ระเบียบว่าด้วยการชว่ยเหลือเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

13. ระเบียบว่าด้วยการชว่ยเหลือเก่ียวกบัคา่เล่าเรียนบตุร 

14. ระเบียบว่าด้วยทนุสง่เสริมการศกึษา      

15. ระเบียบว่าด้วยกองทนุสวสัดิการสงเคราะห์ 

16. ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ 

17. ระเบียบอ่ืนๆ  ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี  เพ่ือความสะดวกและเป็น

แนวทางในการปฏิบตังิานของสหกรณ์ 

             เฉพาะระเบียบข้อ 1 และระเบียบวา่ด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจงึจะใช้บงัคบัได้   ส่วนระเบียบอ่ืนๆ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดขึน้ใช้แล้ว

ให้สง่สําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมสง่เสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

 

 

 



  

 50แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 81 (ใหม่) ดังนี ้
 

 51ข้อ 81.  ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตา่งๆ   เพ่ือ

ดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แหง่ข้อบงัคบันี ้  และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบตังิานของสหกรณ์ 

รวมทัง้ระเบียบตอ่ไปนี ้

1. ระเบียบว่าด้วยวิธีรับสมคัรสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน 

3. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น  

4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้  

5. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน 

6. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

7. ระเบียบว่าด้วยการรับจา่ยและเก็บรักษาเงิน 

8. ระเบียบว่าด้วยผู้จดัการ 

9. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ี 

10. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร 

11. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุสาธารณประโยชน์ 

12. ระเบียบว่าด้วยคา่พาหนะ เบีย้เลีย้ง คา่เช่าท่ีพกัในการเดินทาง 

13. ระเบียบว่าด้วยการลาและการจา่ยเงินเดือนระหวา่งลา 

14. ระเบียบว่าด้วยการชว่ยเหลือเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

15. ระเบียบว่าด้วยการชว่ยเหลือเก่ียวกบัคา่เล่าเรียนบตุร 

16. ระเบียบว่าด้วยทนุสง่เสริมการศกึษา      

17. ระเบียบว่าด้วยกองทนุสวสัดิการสงเคราะห์ 

18. ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ 

19. ระเบียบอ่ืนๆ  ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี  เพ่ือความสะดวกและเป็น

แนวทางในการปฏิบตังิานของสหกรณ์ 

             เฉพาะระเบียบวา่ด้วยการรับฝากเงิน และระเบียบวา่ด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจงึจะใช้บงัคบัได้   สว่นระเบียบอ่ืนๆ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ

กําหนดขึน้ใช้แล้วให้สง่สําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมสง่เสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
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 72เหตุผลท่ีขอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 81 
 

 73เน่ืองจากมีอีก 2 ระเบียบสําคญั ท่ีสหกรณ์ถือปฏิบตัิอยู ่แตย่งัไมไ่ด้กําหนดไว้ในข้อบงัคบั คือ 

1. ระเบียบว่าด้วยวิธีรับสมคัรสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

2. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน 
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วาระที่ 14
 

 วาระที่  14  

 

 

เร่ือง อ่ืน ๆ  

 

 

 

วาระที่ 13 1 
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อัตราบำาเหน็จหุ้นปี 2560

กองทุนบ�าเหน็จหุ้นสิ้นปี	2559	ยกมา	 13,467,116.51	 บาท

เพิ่ม		เงินสะสมทุนบ�าเหน็จหุ้น	ปี	2560	 100,000.00	 บาท

 กองทุนบำาเหน็จหุ้นปี 2560 13,567,116.51 บาท

สิ้นปี	2559		สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น	 519,803,047	 หุ้น

 อัตราบำาเหน็จหุ้น ปี 2560 0.0260 ต่อหุ้น



อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(ศาสตราจารย์ นพ.สมพล  พงศ์ไทย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำานิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี 2559
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ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี 2559
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1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 นายรุ่งโรจน์  ภักดีบำารุง

2. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 นางเจนจิรา  วิศพันธุ์

3. โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

 นางสาวอุบลวรรณ  พึ่งธรรม



คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 52 พ.ศ. 2559

นายธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์

ประธานกรรมการ

นายธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์

นายชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ

รองประธาน คนที่ 1

นายพิชิตร  มีพจนา

รองประธาน คนที่ 2

นางสุนีย์  ลี่ไพบูลย์

รองประธาน คนที่ 3

นายไพโรจน์  เทพวัลย์

รองประธาน คนที่ 4

นายวิทยา  อรรถโยโค

รองประธาน คนที่ 5
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นางนงนวล  พงษ์ไพบูลย์

กรรมการและเหรัญญิก

นายเฉลียว  พันธุ์สีดา

กรรมการและเลขานุการ

นายเกษม  บุณยวัชระ

กรรมการ

นางชาดา  กลิ่นเจริญ

กรรมการ

นางสาวธัญภา  สอนสา

กรรมการ

นายพชรพล  คุ้มจั่น

กรรมการ

นายสมชาย  ไกรสังข์

กรรมการ

นายอมรพงศ์  สุธรรมรักษ์

กรรมการ

นายครื่น  มณีโชติ

กรรมการ

นางชาดา  กลิ่นเจริญนายครื่น  มณีโชติ

นายพชรพล  คุ้มจั่น
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คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด

1

2 3 4

7 8 9

12 13 14

17 18 19
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10 11

15 16
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5 6

20

สำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

1. สัญชัย เตชะมนูญ ผู้จัดการใหญ่

2. กนกวรรณ ชูนาค 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)



1. มณฑา อ่ำาช้าง ผู้จัดการสาขา 

2. กมลทิพย ์ ใจเจริญ เจ้าหน้าที่ประจำา

3. ชโลพร ฉัตรกังวาลชัย เจ้าหน้าที่ประจำา

สำานักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

สำานักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา

1. ฉวีวรรณ์ สิ้มใต้ยิ้น ผู้จัดการสาขา

2. พรศิริ ตันติวุฒิพงศ ์ เจ้าหน้าที่ประจำา

3. ศศิภา สกุลปักษ ์ เจ้าหน้าที่ประจำา

1 2

3

1 2

3
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1. ธนัชพร พันธุ์เอี่ยม ผู้จัดการสาขา

2. จิตญาดา จันทคาม เจ้าหน้าที่ประจำา

3. ภัทรา เรืองเที่ยง เจ้าหน้าที่ประจำา

สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

1. รุ่งทิวา พรรณะ ผู้จัดการสาขา

2. อุรารัตน์ สีดา เจ้าหน้าที่ประจำา

3. ปุณิกา หาญสูงเนิน เจ้าหน้าที่ประจำา
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1. ประภาส ยางจิตต ์ ผู้จัดการสาขา

2. วิภาภรณ์ พาหาญกล้า เจ้าหน้าที่ประจำา

3. ธงชัย ศีตะปันย ์ เจ้าหน้าที่ประจำา

4. สมจิตร กันป ี ลูกจ้างประจำา

5. พรสวรรค์ ภู่ศรี ลูกจ้างประจำา

สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำานักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา

1. ชนัญชิดา จำารัสศรี ผู้จัดการสาขา

2. กาญจนภัสส ์ พรหมเผ่า เจ้าหน้าที่ประจำา

1 2

3

5

4

1 2
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โครงการเพ่ือการศึกษาอบรม ประจาํปี 2560 

 

โครงการท่ี 1 “ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์” 

1. การดาํเนินการ สหกรณ์จดัโครงการประชมุสมัมนาสมาชิกตามหนว่ยงานตา่ง ๆ ในแตล่ะปี ใน

ปีนี ้สหกรณ์พบสมาชิกทางภาคเหนือ ได้แก่ หน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก หรือ

หนว่ยมหาวิทยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา หรือหนว่ยอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือจําเป็น 

2. หลักการและเหตุผล การให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกรณ์ เป็นการสร้างสมาชิกให้มี

คณุภาพ โครงสร้างหลกัของสหกรณ์ คือ มวลสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นทัง้เจ้าของ ผู้ ดําเนินงาน 

และผู้ใช้บริการของสหกรณ์ ดงันัน้สมาชิกทัง้มวล จงึควรเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก 

3. วัตถุประสงค์  

(1) เสริมความรู้สมาชิกท่ีมีอยู่แล้ว ให้มากขึน้ 

(2) สร้างนกัสหกรณ์รุ่นใหม่ 

(3) ปลกูฝังความเป็นสมาชิก ในฐานะเจ้าของ ผู้ ดําเนินงาน และผู้ใช้บริการ 

4. ลักษณะโครงการ ประชมุสมัมนาร่วมกนัระหวา่งสมาชิก กรรมการดําเนินการ  และ

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์   เพ่ือรับฟังแลกเปล่ียนความคดิเห็นร่วมกนั 

5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 50 - 100 คน 

6. ระยะเวลา  เวลารวมการเดนิทางประมาณ 3 วนัตอ่ครัง้ จํานวน 1 – 5 ครัง้   

7. งบประมาณ     สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย จํานวน 250,000 บาท  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(1) สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีคณุภาพ และมีความเข้าใจสหกรณ์มากขึน้ 

(2) สมาชิกท่ีมีคณุธรรม 5 ประการ คือ ซ่ือสตัย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 

 

โครงการท่ี 2   "ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา" 

1. การดาํเนินการ สหกรณ์จดัประชมุสมัมนาและทศันศกึษาประจําปี  รวม 5 รายการ คือ 

รายการท่ี 1   สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ร่วมกบั

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก  

     18รายการท่ี 2   สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุ    

     19รายการท่ี 3   สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา ร่วมกบัสมาชิกหน่วย 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ  
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รายการท่ี 4   สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก ร่วมกบัสมาชิกหนว่ย

มหาวิทยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา  

     22รายการท่ี 5   สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

การจดัประชมุสมัมนาและทศันศกึษา อาจจดัสมัมนาให้แตล่ะหนว่ย หรืออาจจดัสมัมนาร่วมกนั

ตัง้แตส่องหนว่ย หรือทกุหน่วยพร้อมกนั  ก็ได้ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานท่ี  

2. หลักการและเหตุผล  สหกรณ์จะก้าวไปสูค่วามสําเร็จตามอดุมการณ์ได้นัน้ สมาชิกต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และการดําเนินงานตามขบวนการสหกรณ์   

3. วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการและอดุมการณ์  

(2) เพ่ือให้สมาชิกมีความพร้อมสําหรับการเปล่ียนแปลงในกิจการของสหกรณ์ 

(3) เพ่ือระดมความคิดเห็นตา่งๆ จากสมาชิกในมมุมองท่ีกว้างไกล 

4. ลักษณะโครงการ   สหกรณ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชมุสมัมนา เพ่ือเสริมความรู้ความ

เข้าใจแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  พร้อมทัง้จดัทศันศกึษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั หนว่ยละไมเ่กิน 40 คน 

6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วนัตอ่ครัง้ จํานวน 1 – 5 ครัง้  

7. งบประมาณ   สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยรวมแล้วไมเ่กิน 900,000 บาท  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

(1) สมาชิกสนใจในกิจการของสหกรณ์มากขึน้ 

(2) สมาชิกเข้าใจในระบบการบริหารงานของสหกรณ์ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 

 

โครงการท่ี 3   "ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดาํเนินการ" 

1. การดาํเนินการ  ประชมุสมัมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ

ดําเนินการ เน่ืองจากในแตล่ะปีจะมีกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้เข้ามาใหม่ ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีสว่น

ราชการทางสหกรณ์ เพ่ือให้อยูใ่นกรอบของพระราชบญัญัตสิหกรณ์   

2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปีท่ีผา่นมา 

แก้ไขในสว่นท่ีบกพร่อง และพฒันาสูส่หกรณ์ชัน้นํา 

3. วัตถุประสงค์  

(1) เสริมความรู้ท่ีมีอยูแ่ล้ว ให้มากขึน้ 

(2) ทบทวนบทบาทสิทธิและหน้าท่ีของกรรมการดําเนินการ 

(3) กําหนดโครงการตา่ง ๆ ของสหกรณ์ และทบทวนผลการดําเนินกิจการท่ีผา่นมา 

ศึกษาอบรม 2 
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560102



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 103

4. ลักษณะของโครงการ คณะกรรมการดําเนินการเข้าร่วมประชมุสมัมนาและศกึษาดงูาน 

5. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จดัการ และผู้ รับเชิญท่ีเก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วนั  

7. งบประมาณ   สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน  150,000 บาท  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น รับทราบปัญหาของแตล่ะ

หนว่ยงานแก้ไขปัญหา และพฒันาสหกรณ์ให้ก้าวไกลด้วยความมัน่คง 

(2) รับทราบแนวทางใหม ่ๆ จากสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องกบังานสหกรณ์ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั 

 

โครงการท่ี 4   “ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์” 

1. การดาํเนินการ  กําหนดประชมุสมัมนาให้การศกึษาอบรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทกุปี 

2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนงานท่ีปฏิบตัทิัง้งานประจําและงานบริการในรอบปีท่ี

ผา่นมา แก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องพร้อมทัง้พฒันางานใหม ่ๆ ให้ดีขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างของสหกรณ์ 

(2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาการบริการ 

4. ลักษณะโครงการ  สมัมนาทบทวนงานประจํา, งานบริการ และศกึษาดงูาน  

5. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทกุคน 

6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วนั  

7. ประมาณการรายจ่าย สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 300,000 บาท 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    พฒันางานประจําควบคูง่านบริการ และพฒันาองค์กร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 

 

โครงการท่ี 5   “ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ ในต่างประเทศ” 

1. การดาํเนินการ  สหกรณ์กําหนดโครงการทศันศกึษาตา่งประเทศ  

2. หลักการและเหตุผล  สหกรณ์จะก้าวไปสูค่วามสําเร็จตามอดุมการณ์ได้  สมาชิกต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และวิสยัทศัน์ด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย จงึควรมีโอกาสได้

ศกึษาดงูานและทศันศกึษาในตา่งประเทศ เพ่ือศกึษาและนําไปสูก่ารปฏิบตัิให้เกิดความสําเร็จ  

3. วัตถุประสงค์     เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาตา่ง ๆ  

4. ลักษณะโครงการ     เพ่ือศกึษาวิถีชีวิต สภาพภมูิประเทศ และดงูานสหกรณ์เม่ือมีโอกาส 

ศึกษาอบรม 3 



5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกไมเ่กิน 40 คน กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ไมเ่กิน 10 คน 

6. ระยะเวลา               ใช้เวลาประมาณ 5 - 6 วนั  

7. งบประมาณ  สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สมาชิกได้โอกาสจากการทศันศกึษา ได้แลกเปล่ียนความคดิเห็น ได้

มิตรภาพและความสามคัคี ได้ศกึษาธรรมชาตแิละสภาพความเป็นอยู่ของประเทศนัน้ ๆ จะได้

นําไปประเมินผล เปรียบเทียบ และเกิดการพฒันาสิ่งใหม่ ๆ ท่ีดีกวา่   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินการร่วมกบักรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 

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

ศึกษาอบรม 4 
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	 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	ได้เดนิทางไปส่งมอบงานอาคารศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านห้วยอค่ีาง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ระหว่างวนัที	่10	–	12	ธนัวาคม	
2559	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	โดยการส่งมอบอาคารดังกล่าว	ในวันที่	11	ธันวาคม	2559	ดังนี้
	 วนัที	่11		ธนัวาคม		2559	สหกรณ์ออมทรพัย์	มศว	จ�ากดั	ได้ส่งมอบอาคารศนูย์เดก็เลก็บ้านห้วยอค่ีาง	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	
	 ในการส่งมอบอาคารดงักล่าว	มผีูร่้วมงานประกอบด้วย	นายวพิฒัน์	ดวงโภชน์	ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง	จ�ากัด	พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์	และนายจตุพร	
บารมี	หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง	ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน

สหกรณ์ส่งมอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยอีค่าง 
จังหวัดเชียงใหม่
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	 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ากัด	 ได้จัดงานบุญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์		
เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	ณ	วัดน�้าแป้งพนาราม	อ�าเภอปง	จังหวัดพะเยา	 ในวันเสาร์ที่	 13	 เดือน
สิงหาคม	ปีพุทธศักราช	2559	(ขึ้น	10	ค�่า	เดือน	9	ปีวอก)
	 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่รกัษาประเพณอีนัดงีามของชาวพทุธและเพือ่รวบรวมปัจจยัอนัเป็นบรวิารขององค์ผ้าป่าสามคัคี	
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)

สหกรณ์ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำาปี 2559
เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ณ วัดน�้ำแป้งพนำรำม อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยำ

วันเสำร์ที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2559
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