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สหกรณ แปลวา การทําดวยกัน 

หมายถึง ผนึกกําลังผูทํางานเกี่ยวของกัน

กระทํางานที่เกี่ยวของกันนั้น ใหพรักพรอมกันทุกดาน

และตองกระทํางานนั้นดวยความรู ความสามารถ 

ความซื่อสัตย สุจริต ดวยความเมตตาหวังดี 

เอื้อเฟอเผื่อแผแกกันและกันดวย จึงจะเปนสหกรณแท 

ซึ่งมีแตความเจริญกาวหนา 

และอํานวยประโยชนที่พึงประสงค

แตฝายเดียว

พระราชดํารัส

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รัชกาลที่ 9

3ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561



4 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561



พระดํารัส

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

สหกรณเปนวิธีจัดการรูปหนึ่ง

ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน 

โดยความสมัครใจของตนเอง 

ในฐานะที่เปนมนุษย 

โดยมีสิทธิ์เสมอหนากันหมด 

เพื่อบํารุงตัวเอง

ใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย
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ขอแสดงความนับถือ

(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ)
ประธานกรรมการ

ที่ สอ. มศว 60/2561 (ว)

   10 มกราคม พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพย มศว จํากัด 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ไดกําหนดวันประชุมใหญ
สามัญประจําป 2561 ในวันเสารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต เวลา 14.00 น. ณ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มีวาระการประชุมดังนี้
 1. ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 2. รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560
 3. สมาชิกเขาใหม ลาออก ระหวางป 2560
 4. ผลการดําเนินงานระหวางป 2560
 5. เลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในป 2560
 6. รายงานการตรวจสอบกิจการ ป 2560
 7. พิจารณา งบดุล งบกําไรขาดทุน ป 2560
 8. พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ป 2560
 9. พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ป 2561
 10. พิจารณาตั้งผูสอบบัญชีสหกรณ ป 2561
 11. พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมได ประจําป 2561
 12. พิจารณาประมาณการรายจาย ป 2561
 13. พิจารณาจําหนายที่ดินและที่ดินพรอมอาคารของสหกรณออมทรัพย มศว จํากัด
 14. เรื่องอื่นๆ
 จึงเรียนเชิญมา เพื่อเขาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
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ดวยความรักและปรารถนาดี

(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ)
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการสารจากประธานกรรมการ

 ปนี้สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ดําเนินกิจการมาเขาสูปที่ 50 และกาวสูปที่ 51 
ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวม 11,743 คน มีสินทรัพยรวม 
15,025,506,178.53 บาท และมีกําไรสุทธิ 453,822,552.03 บาท สหกรณออมทรัพย มศว มีการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล จากคณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ รวมท้ังความรวมมืออยางดีจากสมาชิก ทําให
สหกรณมฐีานะม่ันคง ไดรบัความเชือ่ และศรทัธาจากมวลสมาชกิ ผลการดาํเนนิงานในปทีผ่านมา จงึผานเกณฑมาตรฐาน 
ของกรมสงเสริมสหกรณ เปนสหกรณใน ระดับ “ดีเลิศ” นับเปนปที่แปดติดตอกัน ขอใหชาวสหกรณ มศว ทุกทาน 
รวมกันภาคภูมิใจในความสําเร็จดังกลาวดวย
 การประชุมใหญสามัญประจําป 2561 นี้ คณะกรรมการดําเนินการ จะไดสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 
การเสนอโครงการพรอมขออนุมัติงบประมาณรายจายในปตอไป โอกาสนี้ สมาชิกจะไดรับรู รับทราบ และอนุมัติเร่ือง
ตางๆ รวมทั้งการซักถามขอสงสัย และขอเสนอแนะ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาสหกรณใหเจริญมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป
 ขาพเจาขอขอบคุณ สมาชิกทุกทาน ทานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูจัดการใหญ เจาหนาที่สหกรณ คณะกรรมการ
ดาํเนินการ ผูตรวจสอบกจิการ ผูสอบบัญช ีรวมท้ังผูประสานงานสหกรณ ทีม่สีวนสนบัสนุนใหการดําเนินกิจการสหกรณ
มีความมั่นคง และเจริญกาวหนาตลอดไป
 ทายท่ีสุด ขออัญเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีทานเคารพนับถือ จงดลบันดาลใหทุกทาน และครอบครัวประสบแตความสุข 
มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และสมหวังในส่ิงท่ีพึงปรารถนาทุกประการ
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วาระที่ 1

เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 2

 

 
 

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ  ประจําป 2560



ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 256112

 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 

วันเสาร์ท ี  มกราคม  
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภเิษก กรุงเทพมหานคร 

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

 นายธาดาศกัดิ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ แจ้งในทีประชมุวา่ขณะนีมีสมาชิกลงชือเข้าประชมุแล้ว 
จํานวน  คน ครบตามข้อบงัคบัแล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2560 

 เปิดประชมุเวลา .  น. 
 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามปรกต ิ 
ประธานกรรมการ ขอเชิญสมาชิกทุกคนยืนถวายอาลัยพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ผู้เสดจ็สู่สวรรคาลัย เป็นเวลา  วินาที 
 

วาระท ี  ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. สมาชิกถงึแก่กรรม 

ประธานกรรมการขอเชิญสมาชิกยืนไว้อาลยั สมาชิกสหกรณ์ ถึงแก่กรรม ในระหวา่งปี  จํานวน  ราย 
และ หลงัจากสหกรณ์ปิดบญัชีงบประจําปี  แล้ว มีสมาชิกถึงแก่กรรมอีก  ราย รวมเป็น  ราย มีรายชือดงันี 

1. นายประเทือง เจริญลาภ  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
2. นางทศันีย์ ศวิายพราหมณ์  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   
3. นายสมพร บวัทอง   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
4. นายอารมณ์ ปณุโณทก  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
5. น.ส.ทวีรัสมิ ธนาคม   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
6. นายจมุพล ลมัพาภิวฒัน์  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
7. นายล้วน สายยศ   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
8. นายบรรพต ศริิชยั   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
9. นายทอง แก้วประดบั  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
10. นายปรีชา ลิมไทย   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
11. น.ส.นิลวรรณ นิพนธ์กิจ  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
12. นายยงยทุธ ตณัฑลุเวสส  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
13. นางจรินทร์ ยางจิต   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
14. นายธวชั ทิพย์พิทกัษ์  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
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15. นางไล  ทองเพิม   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
16. นางปริญดา ไอศรูย์พิศาลกลุ  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
17. น.ส.ณฐัรินีย์ ทองปลอด  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
18. นายคณูศกัดิ สงัฆะวนั  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
19. นายสรุชยั พานิช   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
20. นายวชัระ เวียงแก้ว  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
21. นางบญุมี หอมกลบ  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
22. นายดนยั ไชยโยธา  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
23. นายศกัดา ลีแสวงสขุ  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
24. นายไพบลูย์ ออ่นมงั   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
25. นางจนัทร์ทิพย์ ลิมทองกลุ  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ    
26. นางศริินนัท์ ฤกษ์ดี   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์            
27. นางสมพร แก้วจนัทร์  หนว่ย ม.บรูพา            
28. นางภาวนา กีรตยิตุวงศ์  หนว่ย ม.บรูพา            
29. นายสธุรรม ศกุระกาญจน์  หนว่ย ม.บรูพา            
30. นายวีระ  ประเสริฐกลุ  หนว่ย ม.บรูพา            
31. นางสมพร สขุสวา่ง   หนว่ย ม.ทกัษิณ          
32. นายประเวศน วิริยานวุฒัน์  หนว่ย ม.ทกัษิณ          
33. นายศภุรัก สวุรรณวจัน์  หนว่ย ม.นเรศวร          
34. นายสมัฤทธิ รอดรัตน์  หนว่ย ม.นเรศวร          
35. นายนราธิป สงมี   หนว่ย ม.พะเยา           
36. นายประสิทธิ มินบํารุง  หนว่ย ม.พะเยา           
37. น.ส.พรรณิกา ฉายากลุ  หนว่ย ม.มหาสารคาม 

38. นายกวินธร รัฐอาจ   หนว่ย ม.มหาสารคาม 

39. นางประนอม วิริยอตัตสมบตัิ  หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

40. นางสาววราพร สรุวดี   หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

41. นายถ้อง แสงจนัทร์  หนว่ย ม.ทกัษิณ     

42. นายบนิ  อรัุนต์   หนว่ย ม.มหาสารคาม 

 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม  
มีผู้ เข้าร่วมประชมุ  คน คือ 
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(1) นายวิทศั  วฒันศกัด์ ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ 

(2) นางลกัขณา เขคม  หวัหน้าสํานกัผู้สอบบญัชี ลกัขณา เขคม และคณะ 

     

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
กรมสง่เสริมสหกรณ์ ได้ดําเนินการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี  ผลการจดัมาตรฐาน  
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั   ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดบั ดีเลิศ ซงึเป็นปีท ี7  

 

4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งการสอบบัญชีสหกรณ์ 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แจ้งการสอบบญัชีสหกรณ์ สําหรับปีสินสดุวนัที  ธนัวาคม  

รายงานผลการประเมินชนัคณุภาพการควบคมุภายใน 

 สว่นที 1 สภาพแวดล้อมการควบคมุ   ดีมาก 

 สว่นที 2 ความเสียงและกิจกรรมควบคมุ   ดีมาก  

  สว่นที  ระบบข้อมลูสารสนเทศ และการสือสาร  ดีมาก 

  สว่นที  ระบบการติดตามและประเมินผล   ดีมาก 

    สรุปการประเมินจัดชันคุณภาพ ดีมาก 
 

5. สหกรณ์เพมิหุ้นสะสมให้สมาชิกทุกคน 
สหกรณ์เพิมหุ้นสะสมให้สมาชิกทกุคน ทีเป็นสมาชิกสหกรณ์ในปี  คนละ  หุ้น เป็นเงิน  บาท 
จํานวน ,  คน เป็นจํานวนเงิน , , .  บาท โดยจะโอนเข้าเงินสะสมคา่หุ้นให้สมาชิกทกุคน
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์   
 

6. รางวัลทีจะมอบให้แก่สมาชิกทีอยู่ร่วมประชุม 
รางวลัทีจะมอบให้แก่สมาชิกทีอยูใ่นทีประชมุใหญ่นี  มีจํานวน 60 รางวลั ดงันี 

(1) รางวลัเงินสด มี 50 รางวลั ตงัแต ่500 บาท ถึง 4,000 บาท 

(2) รางวลับ้านพกัสหกรณ์ทีจงัหวดัระยอง  รางวลั 

 

วาระท ี2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2559   
รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  วนัเสาร์ที  มกราคม  อยู่ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญั

ประจําปี  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั วนัเสาร์ที  มกราคม  หน้า -  

มต ิ ทปีระชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี  วันเสาร์ท ี  มกราคม  
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วาระท ี  สมาชิกเข้าใหม่ลาออกระหว่างปี  
ประธานแจ้งให้ทีประชมุทราบวา่ สินปี  สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน ,  คน 

ระหวา่งปี 2559   มีสมาชิกเข้าใหม ่จํานวน  คน   และมีสมาชิกออก จํานวน  คน 

   สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ จํานวน  คน 

สินปี 2559 สหกรณ์มีสมาชิกทงัสนิ จํานวน ,  คน 

มต ิ ทปีระชุมรับทราบ 
 

วาระท ี4 ผลการดาํเนินงานระหว่างปี 2559  
1. การบริหารงาน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั จดทะเบียน เมือวนัที 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียน
 ที /  การดําเนินกิจการปีนี เป็นปีที  ปัจจบุนัสหกรณ์มีสํานกังาน  แหง่ คือ 

(1) ทีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร  
(2) ทีมหาวิทยาลยับรูพา    จงัหวดัชลบรีุ  
(3) ทีมหาวิทยาลยัทกัษิณ    จงัหวดัสงขลา  
(4) ทีมหาวิทยาลยันเรศวร    จงัหวดัพิษณโุลก  
(5) ทีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม   จงัหวดัมหาสารคาม  
(6) ทีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก  
(7) ทีมหาวิทยาลยัพะเยา    จงัหวดัพะเยา 

 สินปี  สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ ,  คน  
มีทุนเรือนหุ้ น  ,198 ,030 , .  บาท   มี เงิน รับฝาก  ,492 ,020 , .  บาท  มีทุนดําเนินงาน 

14,926,215, .  บาท   
ผลการดําเนินงาน ณ สินปี  มีกําไรสุทธิ ,724, .  บาท สหกรณ์ได้จัดสรรกําไรให้แก่สมาชิก

โดยตรงเป็นเงินปันผลและเงินเฉลียคืน เป็นจํานวนเงิน ,370, .  บาท คดิเป็นร้อยละ .  ของกําไรสทุธิ  
2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั   ได้พิจารณาจา่ยเงิน 
ทนุสาธารณประโยชน์ ประจําปี   รวมทงัสนิ ,606, .  บาท มีรายละเอียดอยูใ่นหนงัสือรายงานการประชมุ
ใหญ่สามญัประจําปี  วนัที  มกราคม  สรุปดงันี 
 2.1   สมาชิกถึงแก่กรรม      จํานวน   38 ราย     

2.2   คูส่มรส/บตุร/บิดา/มารดาของสมาชิก ถึงแก่กรรม  จํานวน  ราย 
2.3   ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก     จํานวน 829 ราย   
2.4   เงินรางวลับตุรสมาชิกจบปริญญาตรีใบแรก   จํานวน    ราย 

2.5   เงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบสาธารณภยั    จํานวน      ราย 
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 .    สนบัสนนุกิจกรรมของสมาชิกและมหาวิทยาลยัทีสหกรณ์สงักดัอยู่  
 .    เงินบริจาคให้มลูนิธิตา่งๆ และเงินชว่ยเหลือทวัไป 

   

3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเกียวกับสมาชิก 
 การใช้จา่ยเงินงบประมาณเกียวกบัสมาชิก เป็นจํานวนเงิน ,061, .   บาท รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือ
รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  วนัที  มกราคม  สรุปดงันี 
 3.1   งานมทุิตาจิตสมาชิกทีเกษียณอายรุาชการ ปี 2559  จํานวน    ราย 
 3.2   จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม   จํานวน     ราย 
 3.3   จ่ายเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลสมาชิก   จํานวน 343 ราย  
 3.4   จ่ายเงินบําเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี   จํานวน   ราย 
 3.5   จ่ายเงินบําเหน็จเกือกลู(อาวโุส)    จํานวน   ราย 

 
4. การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา    

ได้ดําเนินการตามทีกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 2559 

 
5. จาํนวนสมาชิก ณ วันสนิปี  

1. จํานวนสมาชิก    จํานวน 11,109 คน 
2. จํานวนสมาชิก สมทบ   จํานวน      149 คน 
3. จํานวนสมาชิกทีมีหนีกบัสหกรณ์     จํานวน   6,105 คน หรือร้อยละ 54.96 
4. จํานวนสมาชิกทีไมมี่หนีกบัสหกรณ์ จํานวน   5,004 คน หรือร้อยละ 45.04 
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6. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีทแีล้ว 
รายการ 2559 (บาท) 2558 (บาท)   เพิม (ลด)

1 ทนุเรือนหุ้นทีชาํระแลว้ 5,198,030,470.00 4,935,095,210.00 262,935,260.00         
2 ทนุสาํรองและทนุอืน ๆ 588,420,958.54 546,632,051.84 41,788,906.70            
3 เงินสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที 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         
5 เงินกูย้มืระหว่างปี 1,510,000,000.00 1,100,000,000.00 410,000,000.00         
6 เงินกูย้มืคงเหลือ 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00
7 ทนุดาํเนินงานทงัหมด 14,926,215,359.92 13,750,766,788.49 1,175,448,571.43      
8 เงินให้กูร้ะหว่างปี  
         สมาชิก 2,190,749,389.79 2,284,529,236.34 (93,779,846.55)          
         สหกรณ์อืน 2,091,000,000.00 4,627,000,000.00 (2,536,000,000.00)     
9 เงินให้กูค้งเหลือ  
         สมาชิก 4,210,553,859.32 3,992,424,686.61 218,129,172.71         
         สหกรณ์อืน 4,440,135,410.77 4,769,392,410.75 (329,256,999.98)        
10 กาํไรสุทธิ 414,724,306.10 386,311,742.95 28,412,563.15            

 
 
มต ิ ทปีระชุมรับทราบ 
 
วาระท ี  เลือกตงัประธานกรรมการและกรรมการดาํเนินการ  
 ในปี    มีกรรมการดําเนินการทีต้องออกตามวาระจํานวน  คน  

ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการดําเนินการ และการสรรหา พ.ศ.    ให้ตงัคณะกรรมการสรรหา ทํา
หน้าทีดําเนินการจดัการสรรหากรรมการดําเนินการแทนกรรมการดําเนินการทีหมดวาระ  
 คณะกรรมการสรรหา ได้ดําเนินการให้มีการลงคะแนนสรรหาเมือวนัที  พฤศจิกายน  ผลการ
ลงคะแนนสรรหา มีผู้ ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี  ดงันี 

1. นายเสถียร  อกัษรช ู      หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
2. นายสมชาย  ไกรสงัข์              หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ           

3. นายพชรพล        คุ้มจนั      หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

4. นายเฉลียว  พนัธุ์สีดา หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. นายเกษม   บณุยวชัระ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 
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6. นายครืน  มณีโชติ   หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

7. นายรุ่งรัตน์  พระนาค หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
8. นางสาวธญัภา สอนสา  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มต ิ ทีประชุมมีมตเิอกฉันท์เลือกตังผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดาํเนินการทัง 8 คน   
 
ผลการสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ  
 ประธานกรรมการดําเนินการ ชดุที  ได้กําหนดการประชมุเพือสรรหาตําแหนง่ประธานกรรมการดําเนินการ 
คนตอ่ไป โดยได้เชิญกรรมการดําเนินการทียงัอยูใ่นวาระ และผู้ ทีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 

 เข้าร่วมประชมุเมือวนัที  ธนัวาคม  เพือเลือกระหว่างกนัเอง ในการสรรหาตําแหนง่ประธานกรรมการ 
ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการดําเนินการและการสรรหา พ.ศ.    ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั เพือให้ทีประชมุใหญ่สามญัประจําปี   เลือกตงัเป็นประธานกรรมการดําเนินการ  
 ทีประชมุมีมตใิห้เสนอ นายธาดาศักด ิ  วชิรปรีชาพงษ์  เป็นประธานกรรมการ ประจําปี 2560 

มต ิ ทีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกตังนายธาดาศักด ิวชิรปรีชาพงษ์ เป็นประธานกรรมการ 

 

วาระท ี  รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2559 

นายวิทศั วฒันศกัด ิผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   ได้รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี   
 สรุปผลการตรวจสอบ 

 - การบญัชี การบนัทกึบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจบุนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีมีครบถ้วนถกูต้อง 

 - การเงิน เอกสารประกอบการรับ – จา่ยเงิน  มีครบถ้วน  ถือใช้เป็นหลกัฐานการจา่ยเงินได้ 

 - การให้เงินกู้  คําขอกู้ เงิน หนงัสือสญัญากู้ เงิน หนงัสือคําประกนัเงินกู้  และหลกัประกันเงินกู้  มีครบถ้วน  
   ถือใช้เป็นหลกัฐานการจา่ยเงินกู้ ได้ 

รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ จํากดั วนัเสาร์ที  มกราคม  หน้าที  -  
มต ิทปีระชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํปี  

 

วาระท ี  พจิารณา งบการเงนิ งบกาํไรขาดทุน ปี   
นางลกัขณา   เขคม   จากสํานกัผู้สอบบญัชี ลกัขณา เขคม และคณะ ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั สําหรับปีทางบญัชีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  ได้รายงานผลการสอบบญัชี 
แทนนายตฤณ   กลินขจร ผู้สอบบญัชีของสหกรณ์    

สรุปผลการสอบบญัชี สําหรับปีทางบญัชีสินสดุวนัที  ธนัวาคม  
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ทนุเรือนหุ้นทีชําระเตม็มลูคา่แล้ว 5,198,030,470.00 

เงินรับฝาก 8,492,020,854.93 

ทนุสํารอง 511,647,985.97 

ทนุสะสมตามข้อบงัคบั  ระเบียบและอืน  ๆ     76,772,972.57 

กําไรสทุธิประจําปี 414,724,306.10 

รวมทนุดําเนินการของสหกรณ์ 14,926,215,359.92 

รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ จํากดั วนัเสาร์ที  มกราคม  หน้าที  -  

มต ิ ทปีระชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด
สาํหรับปีทางบัญชีสนิสุดวันที  ธันวาคม  
 
วาระท ี  พจิารณาจัดสรรกาํไรสุทธิ ปี   

สหกรณ์ มีกําไรสทุธิประจําปี 2559  เป็นจํานวนเงิน , , .  บาท   
ได้จดัสรรกําไร ตามข้อบงัคบั ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ดงันี 

จํานวนเงิน (บาท) ร้อยละ
1 ทนุสาํรอง 42,789,772.85         10.32

2 เงินบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00                0.01

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

4 เงินเฉลียคนื (20.00 %) 50,951,891.75         12.29

5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที 10,954,000.00         2.64

6 ทนุสาธารณประโยชน์ 4,000,000.00           0.96

7 ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 3,000,000.00           0.72

8 ทนุสะสมให้มีสาํนักงาน/สาขา 500,000.00              0.12

9 ทนุสะสมกองทนุบาํเหน็จหุ้น 100,000.00              0.02

100.00
 

 (เป็นเงินสว่นทีคืนให้สมาชิกโดยตรง , , .  บาท คิดเป็นร้อยละ .  ของกําไรสทุธิ) 
มต ิ ทปีระชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  
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วาระที 9 พจิารณาตังผู้ตรวจสอบกิจการ   ปี     

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอ 

ทีประชมุใหญ่สามญัประจําปี  พิจารณาให้นายวิทศั วฒันศกัด์ อาย ุ  ปี    
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี  เป็นเวลา  ปี และอนมุตัคิา่ธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 

เป็นจํานวนเงิน ,  บาท (สองแสนสองหมืนบาทถ้วน) 
มต ิ ทปีระชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้นายวิทัศ วัฒนศักด ิเป็นผู้สอบกิจการสหกรณ์ประจาํปี  
 

วาระที  พจิารณาตังผู้สอบบัญชีสหกรณ์   ปี     
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอ 

ทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  พิจารณาให้สํานกัสอบบญัชีลักขณา เขคม และคณะ โดยนายตฤณ กลินขจร   
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต หมายเลข    เป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 
สําหรับปีทางบัญชีสินสุดวันที  ธันวาคม  และอนุมัติค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทังปี เป็นจํานวนเงิน 

,  บาท (สองแสนสีหมืนบาทถ้วน) 
มต ิ ทปีระชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้นายตฤณ กลินขจร เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจาํปี  
 
วาระที  พจิารณากาํหนดวงเงนิซึงสหกรณ์อาจกู้ยืมได้   ปี  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ได้พิจารณาความจําเป็น
ในการสํารองเงินให้เกิดสภาพคลอ่ง เพือรองรับการให้บริการแก่สมาชิก เนืองจากปัจจบุนัสหกรณ์มีทนุดําเนินการ
มากกวา่หนงึหมืนล้านบาท และเป็นเงินทีรับฝากจากสมาชิกประมาณแปดพนัล้านบาท 
 จงึกําหนดวงเงินซงึสหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจําปี    เทา่กบัวงเงินซงึสหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจําปี    
เป็นจํานวนเงิน , , ,  บาท (สามพนัล้านบาทถ้วน)  
มต ิ ทปีระชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์กาํหนดวงเงินซึงอาจกู้ยืมได้ประจาํปี  จาํนวน 
, , , .  บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)  

 
วาระท ี  พจิารณาประมาณการรายจ่าย   ปี  

 ประธานแจ้งในทีประชมุทราบวา่ งบประมาณปีนีตงัไว้ , , .  บาท  ใกล้เคียงกบัปีก่อนซงึตงัไว้ 
จํานวน , , .  บาท ประมาณการรายจา่ยนี จะเป็นคา่ใช้จ่ายเกียวกบัสมาชิกทีมีจํานวนมากขนึ และการ
ลงทนุเกียวกบัการปรับเปลียนระบบคอมพิวเตอร์ ทีมีการพฒันาให้ทนัสมยั และรองรับกบัระบบ ATM ของธนาคาร 
 

 



21ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

 

รายการสรุปตามหมวดหมู่     

1 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ  บาท   ร้อยละ  

1.1 เงินเดือน         24,365,000.00            7.79  

1.2 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร         31,184,000.00            9.97  

1.3 โครงการเพือสงัคมและอนรัุกษ์สิงแวดล้อม              600,000.00            0.19  

1.4 คา่สาธารณูปโภค           1,500,000.00            0.48  

1.5 การศกึษาและประชมุสมัมนา           1,800,000.00            0.58  

 รวม          59,449,000.00          19.01  

2 ดอกเบียจ่าย 

  ดอกเบียจา่ยเงินเบกิเกินบญัชี-เงินกู้ ยืม         40,300,000.00          12.88  

 รวม          40,300,000.00          12.88  

3 งบลงทุน     

3.1 หมวดครุภณัฑ์           2,810,500.00            0.90  

3.2 หมวดประชาสมัพนัธ์              100,000.00            0.03  

3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และคา่ลิขสิทธิ           2,377,000.00            0.76  

3.4 หมวดซอฟแวร์ และคา่ลิขสิทธิ รายปี           1,217,100.00            0.39  

3.5 หมวดปรับปรุงอาคาร           2,500,000.00            0.80  

3.6 หมวดทีดนิ       204,000,000.00          65.23  

 รวม        213,004,600.00          68.11  

 ทงัหมด        312,753,600.00        100.00  

 รายละเอียดประมาณการรายจา่ยนี อยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี    สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั วนัเสาร์ที  มกราคม  หน้าที  -  

มต ิ ทปีระชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติประมาณการรายจ่าย ประจาํปี  

 

วาระที 13 เรือง แก้ไขข้อบังคับ  
คณะกรรมการดําเนินการ เสนอแก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 

จํานวน  ข้อ ข้อ  และ ข้อ   
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เสนอ แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ เป็น ข้อ  (ใหม่) ดังนี 
ข้อ  5.  การถือหุ้น สมาชิกทกุคนต้องสง่เงินคา่หุ้นเป็นรายเดือนตงัแตเ่ดือนแรกทีเข้าเป็นสมาชิกตาม

อตัราสว่นของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือน หรือคา่จ้างประจํา  ซงึสมาชิกได้รับจากหนว่ยงาน
เจ้าสงักดั     และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญ    ซงึสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน   ในอตัราทีสงูกวา่อตัราทีกําหนดไว้ในระเบียบของ สหกรณ์   หรือจะ
ขอซือหุ้นเพิมขนึอีกเมือใดก็ย่อมทําได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการดําเนินการ 
             อนงึ สมาชิกคนหนงึๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนงึในห้าของจํานวนหุ้นทงัหมดไมไ่ด้ 

 สมาชิกจะถอนคืนหุ้นในระหวา่งทีตนเป็นสมาชิกอยูไ่มไ่ด้   แตอ่าจโอนหุ้นบางสว่นซงึตนถืออยู ่ให้ระหวา่ง
สมาชิกของสหกรณ์ ตามข้อกําหนด ดงันี 

1. สมาชิกทีต้องการโอนหุ้นออก ต้องเป็นสมาชิกทีมีอายเุกินกวา่  ปีบริบรูณ์แล้ว 

2. สมาชิกจะโอนหุ้นออก ให้โอนได้ไมเ่กินร้อยละ  ของหุ้นทงัหมดทีมีอยูใ่นสหกรณ์ ณ เวลานนั และจะขอโอน
ได้เพียงครังเดียว 

3. สมาชิกทีต้องการรับโอนหุ้น ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นีไมน้่อยกวา่  ปี และจะรับโอนได้เพียง  รายการ
เทา่นนั 

4. สมาชิกทีจะโอนหุ้นออกต้องไมมี่หนีเงินกู้ตอ่สหกรณ์ เว้นแตจ่ะโอนหุ้นออกเพือนําเงินคา่หุ้นนนัชําระหนีแก่
สหกรณ์ 

5. สมาชิกทีโอนหุ้นออกก่อนสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ จะไมไ่ด้รับการคํานวณเงินปันผลของจํานวนหุ้นทีโอน
ออกในปีนนั 

6. สมาชิกทีรับโอนหุ้น จะได้รับการคํานวณเงินปันผลจากจํานวนหุ้นตงัแตว่นัทีรับโอน 

7. ในการโอนหุ้นนีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชมุคณะกรรมการดําเนินการเท่านนั  

เหตุผลทขีอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ  
1. ไมมี่ผลกระทบตอ่ความมนัคงของสหกรณ์ เพราะจํานวนหุ้นยงัคงเทา่เดมิ 

2. เพือให้สมาชิกทีเกษียณอายกุารทํางานแล้ว มีโอกาสได้ใช้เงินของตนเอง โดยไมต้่องเสียดอกเบียเงินกู้ ยืม 
และไมส่ญูเสียความเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

3. สมาชิกทีเกษียณอายกุารทํางานแล้ว ถึงแม้มีสิทธิกู้ เงินจากสหกรณ์โดยไมเ่กินมลูคา่หุ้นของตนเองทีถืออยู ่แต่
ก็จะมีปัญหาเรืองเงินสง่ชําระหนีรายเดือน เพราะบางคนทีเป็นข้าราชการบํานาญอาจมีเงินบํานาญซงึ
เพียงพอคา่ใช้จา่ยรายเดือน แตบ่างคนทีเป็นลกูจ้างไมมี่เงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน จงึไมต้่องการก่อ
หนีเพราะรู้ถึงปัญหาการสง่ชําระหนี   

4. ในการโอนหุ้นออกนี ให้โอนได้ไมเ่กินร้อยละ  ของหุ้นทีตนเองถืออยู ่และหากมีหนีสินตอ่สหกรณ์ ก็จะต้อง
ไมเ่กินร้อยละเก้าสิบของหุ้นของตนเองทีเหลืออยใูนสหกรณ์ 



23ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

 

5. จํานวนเงินคา่หุ้นร้อยละ  ของหุ้นทีสมาชิกมีอยู ่แม้ไมเ่พียงพอในการใช้จา่ยตลอดชีวิต แตก็่สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนได้ในเวลาหนงึ ซงึสมาชิกจะได้โอกาสนีเพียงครังเดียว 

 
เสนอ แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ เป็น ข้อ  (ใหม่) ดังนี 
 ข้อ 81.  ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตา่งๆ   เพือ
ดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แหง่ข้อบงัคบันี   และเพือความสะดวกในการปฏิบตังิานของสหกรณ์ รวมทงั
ระเบียบตอ่ไปนี 

1. ระเบียบว่าด้วยวิธีรับสมคัรสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน 

3. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น  
4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้  
5. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกู้ ยืมเงิน 

6. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

7. ระเบียบว่าด้วยการรับจา่ยและเก็บรักษาเงิน 

8. ระเบียบว่าด้วยผู้จดัการ 
9. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที 

10. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร 
11. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุสาธารณประโยชน์ 

12. ระเบียบว่าด้วยคา่พาหนะ เบียเลียง คา่เช่าทีพกัในการเดินทาง 
13. ระเบียบว่าด้วยการลาและการจา่ยเงินเดือนระหวา่งลา 

14. ระเบียบว่าด้วยการชว่ยเหลือเกียวกบัการรักษาพยาบาล 

15. ระเบียบว่าด้วยการชว่ยเหลือเกียวกบัคา่เล่าเรียนบตุร 
16. ระเบียบว่าด้วยทนุสง่เสริมการศกึษา      
17. ระเบียบว่าด้วยกองทนุสวสัดิการสงเคราะห์ 

18. ระเบียบว่าด้วยทีปรึกษาและทีปรึกษากิตตมิศกัดิ 
19. ระเบียบอืนๆ  ทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี  เพือความสะดวกและเป็น

แนวทางในการปฏิบตังิานของสหกรณ์ 

             เฉพาะระเบียบวา่ด้วยการรับฝากเงิน และระเบียบวา่ด้วยการให้สหกรณ์อืนกู้ ยืมเงิน ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจงึจะใช้บงัคบัได้   ส่วนระเบียบอืนๆ เมือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดขนึใช้แล้ว
ให้สง่สําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมสง่เสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
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      เฉลียว พนัธุ์สีดา                         ธาดาศกัด ิวชิรปรีชาพงษ์ 

 (นายเฉลียว   พนัธุ์สีดา)  (นายธาดาศกัดิ   วชิรปรีชาพงษ์) 

               กรรมการเลขานกุาร                            ประธานกรรมการ  

 

เหตุผลทขีอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ  
 เนืองจากมีอีก  ระเบียบสําคญั ทีสหกรณ์ถือปฏิบตัิอยู ่แตย่งัไมไ่ด้กําหนดไว้ในข้อบงัคบั คือ 

1. ระเบียบว่าด้วยวิธีรับสมคัรสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

2. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกู้ ยืมเงิน 

 รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ จํากดั วนัเสาร์ที  มกราคม  หน้าที  -  
มต ิ ทปีระชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ  และข้อ  
 

 ปิดประชุมเวลา .  น. 
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จาํนวนสมาชิกทงัหมด  เมือสินปี  2560 11,743 คน
สมาชิกสามัญ 11,585 คน
สมาชิกเมือสินปี  2559 11,109 คน
สมาชิกเข้าใหมร่ะหวา่งปี  2560 696 คน
สมาชิกออกระหวา่งปี  2560 220 คน
แยกเป็น    ลาออก                                     167 คน
                ให้ออก                                       13 คน
                เสยีชีวิต                                      40 คน

สมาชิกสมทบ      158 คน

จาํนวนสมาชิกตามหน่วย สมาชิก สมาชิกสมทบ
หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ          4,001 คน          106 คน
หน่วยมหาวิทยาลยับรูพา          2,404 คน                         -
หน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ             804 คน            41 คน
หน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร          2,380 คน              7 คน
หน่วยมหาวิทยาลยัศรีมหาสารคาม          1,463 คน              4 คน
หน่วยมหาวิทยาลยัพะเยา             533 คน                         -
   

สมาชิกเข้าใหม่ - ออก ระหว่างปี 2560

วาระที่ 3
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วาระที่ 4
 

ผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 
 
1. การบริหารงาน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด จดทะเบียนครังแรก ชือ “สหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จํากัดสินใช้” เมือวนัที 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที 89/11285 
มีสมาชิกเริมต้น 65 คน  มีทุนเรือนหุ้ น 112,000.00 บาท เงินรับฝาก 35,000.00 บาท ลูกหนีเงินให้กู้  
148,780.00 บาท ตอ่มาได้ขอจดทะเบียนเปลียนชือเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จํากดั” เมือวนัที 29 เมษายน 2518   ปัจจบุนัสหกรณ์มีสํานกังาน 7 แหง่ คือ 

(1) ทีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร  
(2) ทีมหาวิทยาลยับรูพา    จงัหวดัชลบรีุ  
(3) ทีมหาวิทยาลยัทกัษิณ    จงัหวดัสงขลา  
(4) ทีมหาวิทยาลยันเรศวร    จงัหวดัพิษณโุลก  
(5) ทีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม    จงัหวดัมหาสารคาม  
(6) ทีอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์ จงัหวดันครนายก  
(7) ทีมหาวิทยาลยัพะเยา    จงัหวดัพะเยา 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ดําเนินกิจการมาครบ 50 ปี ในวนัที 2 
มกราคม 2561 และตงัแตว่นัที 3 มกราคม 2561 จะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีที 51 ทีจะให้ความมนัคงทงัสหกรณ์
และสมาชิก 

สินปี 2560 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 11,743 คน มีทนุเรือนหุ้น 5,493,516,020.00 บาท 
เพิมขึนจากปีก่อน  295,485,550.00 บาท  มี เงินรับฝาก  7,835,576,819.12 บาท  ลดลงจากปีก่อน 
656,444,035.81 บาท มีทุนดําเนินงาน 15,025,506,178.53 บาท เพิมขึนจากปีก่อน 99,290,818.61 บาท 
ผลการดําเนินงาน ณ สินปี 2560 มีกําไรสุทธิ 453,822,552.03 บาท สหกรณ์ได้จดัสรรกําไรให้แก่สมาชิก
โดยตรงเป็นเงินปันผล และเงินเฉลียคืน เป็นจํานวนเงิน 379,308,182.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.58 
ของกําไรสทุธิ  

 
2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั  ได้พิจารณา
จา่ยเงินทนุสาธารณประโยชน์  ประจําปี  2560   รวมทงัสนิ   4,014,280.00  บาท   มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
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2.1 สมาชิกถงึแก่กรรม  39  ราย    เป็นจํานวนเงิน 1,570,000  บาท 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. นายทองสขุ หอมระรืน  50,000 บาท 
2. น.ส.วราพร สรุวดี   50,000 บาท  
3. นางประนอม วิริยะอตัตสมบตั ิ 30,000 บาท 
4. นายอดลุย์ คนยงั   50,000 บาท 
5. นางสมุนมาลย์ นิมเนตพินัธ์  50,000 บาท 
6. นายเฉลิมชยั ทรงผาสกุ  50,000 บาท 
7. น.ส.สดุาลกัษณ์ โกเฮงกลุ  50,000 บาท 
8. นายสมคดิ เกษรสมบญุ  40,000 บาท 
9. น.ส.ภณัฑารักษ์ พรหมแก้ว  25,000 บาท 
10. นายบรรชา รัตนวยั   50,000 บาท 
11. นายไกรฤกษ์ จนัทร์แฉล้ม  50,000 บาท 
12. นายณรงค์ ปันนิม   50,000 บาท 
13. นางนนัทวนั เจริญสขุ  20,000 บาท 
14. นายณรงค์ แดงสอาด  50,000 บาท 
15. นายกิตตพิงษ์ ใจกล้า    35,000 บาท 
16. นายสาคร สหาย    40,000 บาท 
17. นางวลยั  อินทรัมพรรย์  50,000 บาท 
18. นายสิทธิชยั มีบริบรูณ์  25,000 บาท 
19. นางเสาวนี อินทรภกัดี  50,000 บาท 
20. นายระวิ  สงวนทรัพย์  50,000 บาท 

หน่วยมหาวทิยาลัยบูรพา 
21. น.ส.สรีุย์ สเุมธีนฤมิต  50,000 บาท 
22. น.ส.มาธวี เล็กคํา   20,000 บาท 
23. นายชลอ ประยรูศกัด ิ  20,000 บาท 
24. นางชมภ ู นว่มมะสิงห์  50,000 บาท 
25. นายบลัลงัก์ ตาลทอง  20,000 บาท 
26. นายทองหอ่ ปินทอง   50,000 บาท 
27. นายศรุต ิ สกลุรัตน์  50,000 บาท 
28. นายเนียม ชืนศริิ   50,000 บาท 
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หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
29. นายถ้อง แสงจนัทร์  50,000 บาท 
30. นางจนัทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์  15,000 บาท 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
31. น.ส.เกียรตนิารี ธชีพนัธุ์   15,000 บาท 
32. นายบณุยสฤษฎ์ อเนกสขุ   15,000 บาท 
33. นายละเอียด นกคล้าย  50,000 บาท 
34. นายโยธิน ปวงศริิ   25,000 บาท 
35. นางวนัเพ็ญ สินเหล็ก  50,000 บาท 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
36. นายบนิ  อรัุนต์   50,000 บาท 
37. นายภราดร สาตร์พรหม  25,000 บาท 
38. นายไพฑรูย์ สขุศรีงาม  50,000 บาท 
39. นายสมบตั ิ มหารศ   50,000 บาท  

 
2.2 ในกรณีทีคู่สมรสหรือบุตรหรือบิดาหรือมารดา ถงึแก่กรรม  
         จํานวน  154  ราย     เป็นจํานวนเงิน 154,000 บาท 

 

2.3 สนับสนุนกิจกรรมของทัง 6  มหาวิทยาลัย   เป็นจํานวนเงิน   51,509 บาท  

 

2.4 เงนิบริจาคหรือเงนิช่วยเหลือทวัไป    เป็นจํานวนเงิน   971,771 บาท 
 -  มลูนิธิสายใจไทย         20,000 บาท 
 -  มลูนิธิราชประชานเุคราะห์        20,000 บาท 
 -  มลูนิธิอานนัทมหิดล         10,000 บาท 
 -  มลูนิธิชยัพฒันา         10,000 บาท 
 -  สมทบสถานสงเคราะห์นิธิวาสนะเวศม์                                   5,000 บาท 
 -  ร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกศุลถวายพระบรมศพฯในหลวงรัชกาลที 9 100,000 บาท 
 -  การก่อสร้างอาคารศนูย์การเรียนรู้ชมุชนชาวไทยภเูขา”แมฟ่้าหลวง” 450,000 บาท  
 -  ประชมุใหญ่ สอ.ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการสกลนคร       5,000 บาท 
 -  ประชมุใหญ่ชมรมเจ้าหน้าทีภาคกลาง/ภาคตะวนัออก       5,000 บาท 
 -  ประชมุใหญ่ชมรมเจ้าหน้าทีสอ.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       5,000 บาท 
 -   งานสมัมนาและประชมุใหญ่ชมรมผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ      5,000 บาท  
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 -  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนของคนพิการฯ       3,000 บาท 
 -  กิจกรรมCSR ร.ร.บ้านตาลเหนือของสอ.ครูเชียงใหม ่จํากดั      3,000 บาท 
 -  ชว่ยเหลือผู้ประสบภยันําทว่ม สอ.ครูบรีุรัมย์ จํากดั       5,000 บาท 
 -  ชว่ยเหลือผู้ประสบภยันําทว่ม สอ.สาธารณสขุกระบี จํากดั      2,000 บาท  
 -  ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั สอ.ตํารวจสรุาษฎร์ธานีฯ       2,000 บาท 
 -  ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั สอ.ครูกระบี          5,000 บาท 
 -  ชว่ยเหลือสหกรณ์ทีประสบอทุกภยั กบัชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ    10,000 บาท 
 -  ชว่ยเหลือนําทว่ม (สอ.ข้าราชการสงักดักระทรวงศกึษาธิการสกลนคร)   10,000 บาท 
 -  ชว่ยเหลือนําทว่ม (สมาชิก สอ.ครูสกลนคร)                  20,000 บาท 
 -  เงินคา่ข้าวสารเพือสมาชิกทีเปิดบญัชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี        4,271 บาท 
 -  งานเทศน์มหาชาตฯิของสอ.ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ       1,000 บาท 
 -  งานครบรอบ 45 ปี สอ.โรงพยาบาลราชวิถี        2,000 บาท 
 -  โครงการปลกูสวนปาล์มนํามนั ร.ร.บ้านดวด จ.ชมุพร       1,000 บาท 
 -  กองทนุรักษาเสถียรภาพสหกรณ์ ของกรมสง่เสริมสหกรณ์ฯ    10,000 บาท 
 -  งานสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพฯ สอ.รพ.มหาราช ฯ     1,000 บาท 
 -  งานจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ชลประทานฯ        200,000 บาท     

-  ทอดกฐินพระราชทาน ของสนง.คณะกรรมการ สกสค.          500 บาท  
 -  ทอดกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรธรณี           500 บาท 
 -  ทอดกฐินสามคัคีของสนันิบาตสิหกรณ์แหง่ประเทศไทย       1,000 บาท 
 -  ทอดกฐินสามคัคีของกรมสง่เสริมสหกรณ์ฯ        1,000 บาท 
 -  ทอดกฐินสามคัคีของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ฯ        1,000 บาท  
 -  ทอดกฐินสามคัคีสอ.โรงพยาบาลราชวิถี         1,000 บาท 
 -  ทอดกฐินสามคัคีของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ        1,000 บาท 
 -  ทอดกฐินสามคัคีของสอ.ครูยโสธร จํากดั         1,000 บาท 
 -  ทอดกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                     10,000 บาท 
 -  ทอดกฐินสามคัคีของสอ.ครูเลย จํากดั                                                          1,000 บาท 
 -  ทอดกฐินสามคัคีของสอ.ครูมกุดาหาร จํากดั                                                    500 บาท 
 -  ทอดกฐินพระราชทานของสนง.คณะกรรมการการอดุมศกึษา                            500 บาท 
 -  ทอดกฐินสามคัคีของสอ.สาธารณสขุกระบี จํากดั                                             500 บาท 
 -  ทอดกฐินพระราชทานของธนาคาร ธนชาต จํากดั(มหาชน)                            1,000 บาท 
 -  ทอดกฐินสามคัคีของสอ.สาธารณสขุมหาสารคาม                                         1,000 บาท 
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 -  สอ.มศว เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคี วดัดอนกู่ จ.ชยัภมูิ    30,000 บาท 
 -  ทอดผ้าป่าจดัสร้างอาคารปฏิบตัธิรรม100ปี วดัพระรามเก้า      1,000 บาท 
 -  ทอดผ้าป่าสามคัคี วดัป่ากินรี สอ.สาธารณสขุนครพนม          500 บาท 
 -  ทอดผ้าป่าสามคัคี วดัห้วยยาง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์       1,000 บาท 
 -  ทอดผ้าป่าสามคัคี ร.ร.บ้านคลองทรายใหญ่ สอ.ม.สโุขทยัธรรมาธิราช        500 บาท 
 -  ทอดผ้าป่าสามคัคี วดัถําคีรีธรรม            500 บาท 
 -  ทอดผ้าป่าสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น         500 บาท 
 -  ทอดผ้าป่าสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล        1,000 บาท 
 -  ทอดผ้าป่าสามคัคี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์       1,000 บาท 
  
2.5 ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย 4  ราย  เป็นจํานวนเงิน        8,000 บาท 

 

2.6 จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 852 ราย        เป็นจํานวนเงิน 1,164,000 บาท 
 

2.7 จ่ายเงนิรางวัลปริญญาตรีใบแรก 38 ราย     เป็นจํานวนเงิน      95,000 บาท 
 
3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเกียวกับสมาชิก   เป็นจาํนวนเงนิ 6,724,053.25 บาท 

3.1 งานเลียงรับรองและมอบของทีระลกึแก่ผู้ เกษียณอายรุาชการ  ปี 2560 
 จํานวน   99  ราย                                        เป็นจํานวนเงิน 348,253.25 บาท 

3.2 จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
            จํานวน  35 ราย                                           เป็นจํานวนเงิน 2,755,000.00 บาท 
           (1) นายทองสขุ หอมระรืน หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (2) นางศริินนัท์ ฤกษ์ดี หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (3) นางประนอม วิริยะอตัตสมบตั ิ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (4) นายอดลุย์ คนยงั หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (5) นางสมุนมาลย์ นิมเนตพินัธ์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (6) นายเฉลิมชยั         ทรงผาสกุ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (7) น.ส.สดุาลกัษณ์ โกเฮงกลุ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (8) นายสมคดิ เกษรสมบญุ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (9)   น.ส.ภณัฑารักษ์ พรหมแก้ว หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (10) นายบรรชา        รัตนวยั หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (11) นายไกรฤกษ์ จนัทร์แฉล้ม หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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 (12) นายณรงค์ ปันนิม หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (13) นางนนัทวนั      เจริญสขุ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (14) นายณรงค์ แดงสอาด หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (15) นายสาคร สหาย หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (16) นางวลยั อินทรัมพรรย์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (17) นายสิทธิชยั มีบริบรูณ์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (18) นางเสาวนี อินทรภกัดี หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (19) นายระวิ สงวนทรัพย์ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 (20) น.ส.วราภรณ์ สรุวดี หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 (21) น.ส.สรีุย์ สเุมธีนฤมิต หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา  
 (22)  นางชมภ ู นว่มมะสิงห์ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 
 (23) น.ส.มาธวี เล็กคํา หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา  
 (24) นายชลอ ประยรูศกัด ิ หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 
 (25)  นายบลัลงัก์ ตาลทอง หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 
 (26)  น.ส.เกียรตนิารี     ธชีพนัธุ์ หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
 (27) นายบณุยสฤษฎ์ อเนกสขุ หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
 (28) นายละเอียด นกคล้าย หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
 (29) นายโยธิน ปวงศริิ หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
 (30) นางวนัเพ็ญ สินเหล็ก หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
 (31) นายประเวศน วิริยานวุฒัน์ หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 (32) นายถ้อง แสงจนัทร์ หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 (33) นางจนัทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์ หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 (34) นายบนิ อรัุนต์ หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 (35) นายภราดร สาตร์พรหม หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.3 จา่ยเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลสมาชิก     
 จํานวน  388  ราย                           เป็นจํานวนเงิน   216,800.00  บาท 

3.4 จา่ยเงินบําเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี        
      จํานวน 237 ราย          เป็นจํานวนเงิน 1,649,000.00 บาท 

3.5 จา่ยเงินบําเหน็จเกือกลู(อาวโุส) 
   จํานวน 171 ราย                                       เป็นจํานวนเงิน 1,755,000.00 บาท 
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4. การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา 
4.1 ประชมุสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั 
ได้จดัประชมุเพือแจ้งผลการดําเนินการและฟังความคดิเห็นจากสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 

 ระหวา่งวนัที 10 – 13 พฤษภาคม 2560   
4.2 ประชมุสมัมนาสมาชิกและทศันศกึษา 

ประชมุสมัมนาสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยับรูพา 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยันเรศวร และมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประชมุสมัมนาทีโรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพมหานคร และทศันศกึษาทีประเทศกมัพชูา  
ระหวา่งวนัที 8 - 11 กรกฎาคม 2560  

4.3 สหกรณ์ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ทีจดัอบรมสมัมนา  
 สหกรณ์ สง่เสริมและสนบัสนนุสง่กรรมการและหรือเจ้าหน้าทีสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการให้ 

 การศกึษาอบรมและประชมุสมัมนาเพือเสริมความรู้ ความเข้าใจ ระบบ ระเบียบปฏิบตัใิหม ่ๆ  เพือ 
พฒันางานสหกรณ์  กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี 

          1.  โดยชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากดั   จํานวน 2 โครงการ 
          2.  โดยชมรมเจ้าหน้าทีภาคกลาง/ภาคตะวนัออก     จํานวน 1 โครงการ 
          3.  โดยสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย      จํานวน 2 โครงการ 
 4.  โดยชมุนมุสหกรณ์ธนกิจไทย จํากดั  จํานวน 1 โครงการ 
 5.  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานธนาคารแหง่ประเทศไทย จํากดั  จํานวน 1 โครงการ 
 6.  โดยบริษัท สหประกนัชีวิต จํากดั  จํานวน 1 โครงการ 
 
5. จาํนวนสมาชิก ณ วันสินปี 2560 

(1) จํานวนสมาชิก    จํานวน 11,585 คน 
(2) จํานวนสมาชิก สมทบ   จํานวน      158 คน 
(3) จํานวนสมาชิกทีมีหนีกบัสหกรณ์     จํานวน   6,421 คน หรือร้อยละ 55.43 
(4) จํานวนสมาชิกทีไมมี่หนีกบัสหกรณ์ จํานวน   5,164 คน หรือร้อยละ 44.57 
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6 ฐานะการเงินเปรียบเทยีบกบัปีทีแล้ว
รายการ 2560 2559   เพมิ

 (บาท) (บาท)  ( ลด )
3.1 ทุนเรือนหุ้นทีชําระแล้ว 5,493,516,020.00 5,198,030,470.00 295,485,550.00               
3.2 ทุนสํารองและทุนอืน ๆ 634,633,485.89 588,420,958.54 46,212,527.35                  
3.3 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที 44,099,990.00 41,051,950.00 3,048,040.00                    
3.4 เงินรับฝาก 7,835,576,819.12 8,492,020,854.93 (656,444,035.81)              
       - ประจาํ 12 เดือน 2,514,760,715.11 3,349,014,020.75 (834,253,305.64)              
       - ประจาํ 24 เดือน 718,304,876.35 708,756,948.81 9,547,927.54                    
       - ออมทรัพย์ 740,304,632.78 776,100,890.80 (35,796,258.02)                
       - ออมทรัพยพิ์เศษ 3,680,844,770.49 3,134,185,686.46 546,659,084.03               
       - ออมทรัพยพิ์เศษ 2 9,200,000.00 410,041,079.99 (400,841,079.99)              
       - ออมทรัพยพิ์เศษ 3 16,436,224.39 18,893,953.12 (2,457,728.73)                  
       - สินทรัพยท์วี 155,725,600.00 95,028,275.00 60,697,325.00                  
3.5 เงินกู้ยืมระหว่างปี 1,470,000,000.00 1,510,000,000.00 (40,000,000.00)                
3.6 เงินกู้ยืมคงเหลือ 550,000,000.00 180,000,000.00 370,000,000.00
3.7 ทุนดาํเนนิงานทังหมด 15,025,506,178.53 14,926,215,359.92 99,290,818.61                  
3.8 เงินให้กู้ระหว่างปี  
         สมาชิก 3,252,248,179.88 2,190,749,389.79 1,061,498,790.09            
         - พิเศษ 118,522,300.00 188,816,586.72 (70,294,286.72)                
         - สามญั 2,529,811,059.88 1,454,803,056.91 1,075,008,002.97            
         - ฉุกเฉิน 603,914,820.00 547,129,746.16 56,785,073.84                  
         สหกรณ์อืน 2,510,000,000.00 2,091,000,000.00 419,000,000.00               
                     รวม 5,762,248,179.88 4,281,749,389.79 1,480,498,790.09            
3.9 เงินให้กู้คงเหลือ  
         สมาชิก 5,052,778,594.89 4,210,553,859.32 842,224,735.57               
         สหกรณ์อืน 3,405,534,932.69 4,440,135,410.77 (1,034,600,478.08)           
                     รวม 8,458,313,527.58 8,650,689,270.09 (192,375,742.51)              
3.10 กาํไรสุทธิ 453,822,552.03 414,724,306.10 39,098,245.93                   
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วาระที่ 5

เลือกตังประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ปี 2561 
 
 ในปี    มีกรรมการดําเนินการทีต้องออกตามวาระจํานวน  คน จากหนว่ยตา่งๆ ดงันี 
หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
1. นายธาดาศกัดิ วชิรปรีชาพงษ์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ครบวาระที  
2. นายชาญวิทย์ เทียมบญุประเสริฐ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    ครบวาระที  
3. นางนงนวล  พงษ์ไพบลูย์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    ครบวาระที  
4. นายพิชิตร  มีพจนา   หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา         ครบวาระที  
5. นางสนีุย์  ลีไพบลูย์  หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ        ครบวาระที  
6. นางชาดา  กลินเจริญ  หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร        ครบวาระที  
7. นายวิทยา  อรรถโยโค  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม        ครบวาระที  
 

ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการดําเนินการ และการสรรหา พ.ศ.    ให้ตงัคณะกรรมการสรรหา 
ทําหน้าทีดําเนินการจดัการสรรหากรรมการดําเนินการแทนกรรมการดําเนินการทีหมดวาระ  
 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี  ดงันี  
 

1. นายชาญวิทย์  เทียมบญุประเสริฐ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. นางนงนวล  พงษ์ไพบลูย์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
3. นางนงนารถ  ชยัรัตน์   หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
4. นายไพบลูย์  มณไฑวงศ์   หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา  
5. นางสนีุย์  ลีไพบลูย์   หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
6. นายไพโรจน์  เทพวลัย์   หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
7. นายสวสัดิ  วิชระโภชน์  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 

มตทิปีระชุม   
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ผลการสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ  
 

 ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที  ได้กําหนดการประชุมเพือสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการ
ดําเนินการ คนต่อไป โดยได้เชิญกรรมการดําเนินการทียังอยู่ในวาระ และผู้ ทีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ดําเนินการ ประจําปี  เข้าร่วมประชุมเมือวนัที  ธันวาคม  เพือเลือกระหว่างกนัเอง ในการสรรหา
ตําแหน่งประธานกรรมการ ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดําเนินการและการสรรหา พ.ศ.  ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จํากัด เพือให้ทีประชมุใหญ่สามญัประจําปี  เลือกตงั
เป็นประธานกรรมการดําเนินการ  
 ทีประชมุมีมตใิห้เสนอ นายชาญวิทย์   เทียมบุญประเสริฐ  เป็นประธานกรรมการ ประจําปี 2561 
 

มตทิปีระชุม  
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วาระที่ 6

รายงานการตรวจสอบกิจการ ป 2560
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   3.3                                                                                                
                                   

             
   

   3.4         2,825,795,442.44  
 

     (1)                         2,244,419,157.39    
     (2)                 160,000,000.00  
     (3)              187,815,000.00  
     (4)   ( )           233,561,285.05  
                  

              

         3.5     
                 3,252,248,179.88     

             
                                             (1)                    603,914,820.00   
                    (2)                     2,529,811,059.88  
                    (3)         118,522,300.00    
                    5,052,778,594.89     
                 

 

            3.6     
              2,510,000,000.00           

    3,405,534,932.69              
                   

   

   3.7     
            180,000,000.00         1,840,000,000.00

     1,470,000,000.00        550,000,000.00  
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            3.8     
                                    7                                                                         

 

(1)   12   3,671,202,111.85           
(2)   24   435,240,114.64              
(3) 188,543,336.00              
(4)  2 347,426,278.02              
(5)  3 93,326,212.13                
(6) 3,427,418,612.18           
(7) 2,473,291,118.43           

10,636,447,783.25         
           

 
   3.9     
           3,059,152,440.00     

   2,763,666,890.00          5,493,516,020.00    
            

 
                 696      220        11,585  
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   3.10              

31,018,300.81            3,000,000.00        -                         34,018,300.81      
6,596,555.25              4,000,490.00        4,014,770.00         6,582,275.25        

25,691,000.00            500,000.00           -                         26,191,000.00      
 –  13,467,116.51            100,000.00           162,965.50            13,404,151.01      

76,772,972.57            7,600,490.00        4,177,735.50         80,195,727.07      
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วาระที่ 7

พิจารณา งบการเงิน ป   2560
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ปี  2560 ปี  2559
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 556,035,869.01 468,672,430.39
เงินฝากสหกรณ์อืน 4 3,090,090,253.02 3,028,647,091.08
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั ระยะสัน-สุทธิ 5 866,151.27 1,570,643.26
เงินลงทุนระยะสัน 6 360,000,000.00 110,000,000.00
เงินให้กูย้มืระยะสัน - สุทธิ 7 1,739,533,799.84 1,960,116,442.92
ลูกหนีสุทธิ 8 9,447,011.22 1,437,145.00
หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 4,216,638.20 1,437,145.00
ลูกหนีสุทธิ 5,230,373.02 0.00
ดอกเบียเงินให้กูค้า้งรับ-สุทธิ 9 2,678,856.51 2,317,525.62
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10 37,819,467.29 31,201,546.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,792,254,769.96 5,602,525,679.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั ระยะยาว-สุทธิ 5 17,583,267.77 17,744,927.05
เงินลงทุนระยะยาว 6 2,465,795,442.44 2,586,532,980.94
เงินให้กูย้มืระยะยาว 7 6,724,136,239.77 6,694,169,682.63
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 24,859,298.59 23,903,913.03
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 662,157.00 1,040,031.00
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 12 215,003.00 298,146.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,233,251,408.57 9,323,689,680.65
รวมสินทรัพย์ 15,025,506,178.53 14,926,215,359.92

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  จาํกดั
งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม  2560 และ 2559
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ปี  2560 ปี  2559
หมายเหตุ บาท บาท

ปี  2560 ปี  2559
หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและทุนของสหกรณ์
หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสัน 550,000,000.00 180,000,000.00
เงินรับฝาก 13 7,835,576,819.12 8,492,020,854.93
หนีสินหมุนเวียนอืน 14 8,431,410.99 4,657,906.85

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 8,394,008,230.11 8,676,678,761.78
หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 15 49,525,890.50 48,360,863.50
รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 49,525,890.50 48,360,863.50
รวมหนสิีน 8,443,534,120.61 8,725,039,625.28

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท)
    หุน้ทีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 5,493,516,020.00 5,198,030,470.00
ทุนสาํรอง 554,437,758.82 511,647,985.97
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  ระเบียบและอืน  ๆ    16 80,195,727.07 76,772,972.57
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิประจาํปี 453,822,552.03 414,724,306.10

รวมทุนของสหกรณ์ 6,581,972,057.92 6,201,175,734.64
รวมหนสิีนและทุนของสหกรณ์ 15,025,506,178.53 14,926,215,359.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ)........................................

(ลงชือ)........................................
(นายเฉลียว  พนัธ์ุสีดา)

เลขานุการ
วนัที  13  มกราคม  2561

(นายธาดาศกัดิ  วชิรปรีชาพงษ)์
ประธานกรรมการ
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบียรับเงินใหกู้้ 454,655,119.79 63.88     487,717,508.40 68.75     

ดอกเบียรับเงินฝาก 129,142,285.36 18.14     97,259,091.36 13.71     

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 127,991,347.17 17.98     124,389,904.46 17.54     

รวมรายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 711,788,752.32      100.00   709,366,504.22      100.00   

ค่าใช้จ่ายดอกเบียและเงินลงทุน
ดอกเบียจ่ายเงินรับฝาก 203,332,058.94 28.57 235,999,620.57 33.27

ดอกเบียจ่ายเงินกูย้มื 2,864,120.55 0.40 2,110,789.01 0.30

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบียและเงินลงทุน 206,196,179.49      28.97     238,110,409.58      33.57     
หัก  หนีสงสัยจะสูญ

หนีสงสัยจะสูญ-ลูกหนีเงินกู้ (483,372.90)           (0.07)      2,710,668.38          0.38       
รวมหนีสงสัยจะสูญ (483,372.90)           (0.07)      2,710,668.38          0.38       

รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 506,075,945.73      71.10     468,545,426.26      66.05     

บวก  รายได้อืน
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 73,400.00 0.01 72,500.00 0.01

รายไดค้่าบาํรุงหอ้งพกั - บา้นพกั 1,380,250.00 0.19 1,180,735.00 0.17

รายไดเ้บ็ดเตลด็ 1,485,761.82 0.21 633,718.40 0.09

ขอ้ผิดพลาดทางบญัชีปีก่อน 8,995.00 0.00 0.00 0.00

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น 90,000.00 0.02 0.00 0.00

รวมรายได้อืน 3,038,406.82          0.43       1,886,953.40          0.27       

หัก  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัเจ้าหน้าที

เงินเดือน 19,995,760.00 2.81 19,031,520.00 2.68

บาํเหน็จรายเดือน 1,351,680.00 0.19 0.00 0.00

ค่าล่วงเวลา 158,370.00 0.02 119,130.00 0.02

ค่าพาหนะเบียเลียง 1,258,221.55 0.18 1,079,822.31 0.15

ค่าใชจ่้ายเจา้หนา้ที 2,458,748.00 0.35 2,114,152.00 0.30

เงินประกนัสังคม 361,314.00 0.05 347,604.00 0.05

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  จาํกดั
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม  2560 และ 2559
       ปี  2560        ปี  2559
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บาท % บาท %
       ปี  2560        ปี  2559

บาํเหน็จเจา้หนา้ที 3,048,040.00 0.43 3,698,400.00 0.52

เงินประจาํตาํแหน่ง 901,000.00 0.13       712,000.00 0.10       

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 596,774.00 0.08       567,263.00 0.08       

ค่าเช่าทีพกัรายเดือน 30,000.00 0.00 35,000.00 0.00

ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 0.00 0.00 795,500.00             0.11

ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสาํนกังาน 202,366.00             0.03       478,699.20             0.07       

ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัอาคารสถานทีและอุปกรณ์   

ค่าเสือมราคา 2,897,468.14          0.41       2,998,857.81          0.42       

ค่าซ่อมแซมของใชส้าํนกังาน 132,528.88             0.02       155,947.12             0.02       

ค่าซ่อมบาํรุงยานพาหนะ 56,676.00               0.01 41,556.61               0.01

ค่าเบียประกนัจ่าย 1,012,155.60          0.14       976,906.39             0.14       

ค่าบริการรายปี 356,916.78             0.05       322,390.49             0.05       

ค่าตอบแทนเหมาทาํความสะอาด 21,600.00               0.00 20,400.00               0.00

ซอฟแวร์ตดัจ่าย 377,874.00 0.05       377,875.00 0.05       

ค่านาํมนัรถยนต์ 110,039.60             0.02       101,111.00             0.01       

ค่าภาษีทีดิน 12.52                      0.00 34.52                      0.00

ค่าภาษีรถยนต์ 1,900.00                 0.00 1,900.00                 0.00

ค่าเช่าสายอินเตอร์เน็ตเพือเชือมสาขา 122,970.63             0.02       130,139.88             0.02       

ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัสมาชิก
ค่าใชจ่้ายสมาชิก 6,620,153.25          0.93 7,061,581.34          1.00

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาอบรม 1,196,673.00          0.17 1,792,155.00          0.25

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอืน 
ค่าสนบัสนุนกิจการมหาวิทยาลยั 1,245,300.00          0.17 1,272,300.00          0.18

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํสาํนกังาน 340,500.00             0.05 362,100.00             0.05

ค่าเบียประชุม 316,700.00             0.04 288,700.00             0.04

ค่ารับรอง 295,323.60             0.04 284,839.46             0.04

ค่าลงทะเบียนสัมมนา 102,000.00             0.01 76,800.00               0.01

ค่าของใชส้าํนกังาน 271,410.79             0.04 253,140.24             0.04

ค่าธรรมเนียมไปรษณีย/์ธนาคาร 301,195.00             0.04 308,257.75             0.04

รายจ่ายอืน 309,011.00             0.04 164,462.63             0.02

ค่าตอบแทนผูเ้ก็บเงินประจาํหน่วย 388,955.50             0.05       382,873.50             0.05       

ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 4,865,894.01          0.68       4,539,927.10          0.64       

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 240,000.00             0.03       240,000.00             0.03       

ค่าตรวจสอบกิจการ 220,000.00             0.03       192,000.00             0.03       
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บาท % บาท %
       ปี  2560        ปี  2559

ค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี 351,248.00 0.05 164,477.00 0.02

ค่าไฟฟ้า-นาํประปา-โทรศพัท์ 832,803.91             0.12       891,561.93             0.13       

ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 232,386.43             0.04       273,631.28             0.04       

ค่าใชจ่้ายหอ้งพกั-บา้นพกั 72,004.00               0.01       177,988.75             0.03       

ค่าตรวจสอบหลกัทรัพยค์าํประกนั 58,000.00               0.01       87,700.00               0.01       

ค่าหนงัสือวารสาร/หนงัสือพิมพ์ 46,690.00               0.01       50,890.00               0.01       

ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์ 70,000.00               0.01       56,000.00               0.01       

ค่าจดัพิมพข์่าวสหกรณ์และระเบียบขอ้บงัคบั 154,080.00             0.03       184,510.80             0.03       

ค่าชุดกรรมการ 0.00 0.00 37,500.00               0.01

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 6,739.00                 0.00 2,656.08                 0.00

ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์ 11,025.00               0.00 11,025.00               0.00

ค่าทีปรึกษากฏหมาย,คอมพิวเตอร์ 60,000.00 0.01 10,000.00 0.00

ค่าใชจ่้ายเครืองถ่ายเอกสารตามสัญญาบริการ 31,767.81               0.00 29,604.22               0.00

ค่าใชจ่้ายจดังาน 48 ปี 0.00 0.00 2,348,525.50 0.33

ค่าเช่าพืนทีวางHOST 343,726.80 0.05 315,082.90 0.04

หนีสงสัยจะสูญ-ลูกหนีตามคาํพิพากษา 69,222.61 0.01 (300,892.00)           -0.04

หนีสงสัยจะสูญ-ลูกหนีระหวา่งดาํเนินคดี 482,975.11 0.07 0.00 0.00

ขอ้ผิดพลาดทางบญัชีปีก่อน 0.00 0.00 42,465.75 0.01

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 54,988,200.52        7.73       55,708,073.56        7.85       
กาํไร (ขาดทุน) 454,126,152.03      63.80     414,724,306.10      58.47     
ปรับปรุงบญัชีปีเก่า 303,600.00             0.04       0.00 0.00

กาํไร (ขาดทุน)สุทธิ 453,822,552.03      63.76     414,724,306.10      58.47     

*  ค่าปรับปรุงบญัชีปีเก่า จาํนวน 303,600.00 บาท เป็นรายการปรับปรุงการขายทรัพยสิ์นสหกรณ์ทีจงัหวดัสงขลา ปี 2552
    เขา้เป็นรายได ้จาํนวน 1,304,213.77 บาท ไดร้วมราคาทีดิน 303,600.00 บาท เป็นการบนัทึกรายไดเ้กิน 303,600.00 บาท
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสุทธิ 453,822,552.03          414,724,306.10          
รายการปรับปรุงเพือกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงนิสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาํเนินงาน   

ค่าเสือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 2,897,468.14              2,998,857.81              
หนีสงสยัจะสูญลูกหนีตามคาํพิพากษา 2,296,518.09              (300,892.00)                
หนีสงสยัจะสูญลูกหนีเงินกู้ (2,710,668.38)            2,710,668.38              
หนีสงสยัจะสูญลูกหนีระหว่างดาํเนินคดี 482,975.11                 0.00
ซอฟแวร์ตดัจ่าย 377,874.00                 377,875.00                 
ค่าปรับปรุงสาํนกังานตดัจ่าย 178,666.00                 371,524.20                 
ดอกเบียคา้งรับ (40,049,249.68)          (33,111,762.76)          
ค่าเบียประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 246,555.60                 241,284.99                 
ค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า 322,993.50                 288,467.21                 
ค่าภาษีโรงเรือน 0.00 130,515.00                 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,886,710.31              1,306,801.57              
เครืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 232,386.43                 273,631.28                 
สาํรองบาํเหน็จเจา้หน้าที 3,967,560.00              3,698,400.00              
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (90,000.00)                  0.00
ขอ้ผิดพลาดบญัชีปีก่อน (8,995.00)                    0.00
ปรับปรุงบญัชีปีเก่า 303,600.00                 0.00
เงินสดจ่ายบาํเหน็จเจา้หน้าที (919,520.00)                (874,620.00)                

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง 423,237,426.15 392,835,056.78
ในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน   
สินทรัพย์ดาํเนินงาน   

เงินสดจ่ายเงินให้กูแ้ก่สหกรณ์ (2,510,000,000.00)     (2,091,000,000.00)     
เงินสดรับจากเงินให้กูแ้ก่สหกรณ์ 3,544,600,478.08       2,420,256,999.98       
เงินสดจ่ายลูกหนีเงินกูฉุ้กเฉิน (784,642,327.87)        (665,904,925.56)        
เงินสดรับจากลูกหนีเงินกูฉุ้กเฉิน 769,185,972.81          593,482,072.09          
เงินสดจ่ายลูกหนีเงินกูส้ามญั (4,649,083,308.93)     (3,402,487,272.44)     
เงินสดรับจากลูกหนีเงินกูส้ามญั 3,789,022,378.49       3,303,899,103.82       
เงินสดจ่ายลูกหนีเงินกูพิ้เศษ (982,333,859.80)        (1,022,646,827.81)     
เงินสดรับจากลูกหนีเงินกูพิ้เศษ 1,015,626,409.73       975,528,677.19          
เงินสดจ่ายลูกหนีเงินกูส้วสัดิการ 0.00 (1,334,000.00)            

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ    จาํกัด
งบกระแสเงนิสด  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560  และ 2559
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เงินสดรับจากลูกหนีเงินกูส้วสัดิการ 951,011.81                 2,448,652.27              
ลูกหนีตามคาํพิพากษาเพิมขึน (7,411,391.11)            300,892.00
ลูกหนีระหว่างดาํเนินคดีเพิมขึน (598,475.11)                0.00
เงินสดจ่ายซือเครืองเขียนแบบพิมพ์ (217,371.55)                (290,209.15)                
เงินสดรับดอกเบียคา้งรับ 33,044,895.04            32,598,390.30            
เงินสดจ่ายค่าเบียประกนัจ่ายล่วงหน้า (247,422.52)                (245,011.81)                
เงินสดจ่ายค่าบริการรายปีจ่ายล่วงหน้า (312,039.00)                (288,499.00)                

หนีสินดาํเนินงาน   
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,306,801.57)            (1,269,689.25)            
เงินสดจ่ายเงินรอจ่าย (1,174,681.25)            (89,956.89)                  
เงินสดรับเงินรอจ่าย 1,174,681.25              241,762.14                 
เงินสดจ่ายเงินรับล่วงหน้า (1,129,514,144.02)     (1,082,574,404.39)     
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้า 1,130,883,275.05       1,082,600,711.79       
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 287,727.00                 7,000.00                     
เงินสดจ่ายประกนัไฟฟ้า (728.00)                       0.00
เงินสดจ่ายเงินประกนัสงัคมรอนาํส่ง (351,093.00)                (341,226.00)                

351,968.00                 341,517.00                 
เงินสดจ่ายภาษีดอกเบียเงินฝากหกั ณ ทีจ่าย (986,623.88)                (1,167,414.14)            
เงินสดรับภาษีดอกเบียเงินฝากหกั ณ ทีจ่าย 935,725.09                 1,181,910.55              
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย (1,751,906.66)            (1,710,218.09)            
เงินสดรับภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 1,751,867.57              1,701,485.91              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก กิจกรรมดาํเนินงาน 641,121,641.80          536,074,577.29          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงินสดจ่ายซือหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (13,000.00)                  (11,000.00)                  
เงินสดจ่ายซือหุน้บริษทัสหประกนัชีวิต (50,000.00)                  0.00
เงินสดจ่ายซือหุน้กู้ (335,000,000.00)        (410,000,000.00)        
เงินสดรับจากการไถ่ถอน/จาํหน่ายหุน้กู้ 205,800,538.50          382,722,561.02          
เงินสดจ่ายซือเครืองใชส้าํนกังาน (288,453.70)                (671,209.80)                
เงินสดจ่ายซือทีดิน (4,378,000.00)            0.00
เงินสดรับจากการขายทีดิน 600,000.00 0.00
เงินสดรับเงินประกนับา้นเช่า 107,900.00                 56,400.00                   
เงินสดจ่ายเงินประกนับา้นเช่า (101,900.00)                (132,600.00)                
เงินสดจ่ายเบียประกนัเงินกูส้ามญั (1,967,013.00)            (2,681,364.00)            
เงินสดรับเบียประกนัเงินกูส้ามญั 54,000.00 0.00
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสาํนกังาน (85,800.00)                  0.00

เงินสดรับเงินประกนัสงัคมรอนาํส่ง 
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เงินสดจ่ายประกนัการทาํงาน (32,600.00)                  0.00
เงินสดรับประกนัการทาํงาน 56,600.00                   0.00

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (135,297,728.20)        (30,717,212.78)          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
เงินสดรับเงินกูย้มื 1,840,000,000.00       1,510,000,000.00       
เงินสดจ่ายชาํระหนีเงินกูย้มื (1,470,000,000.00)     (1,330,000,000.00)     
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 10,636,447,783.25     12,596,924,479.49     
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (11,292,891,819.06)   (11,933,952,804.36)   
เงินสดจ่ายค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ (10,000.00)                  (10,000.00)                  
เงินสดจ่ายเงินปันผล (300,817,304.75)        (285,731,886.75)        
เงินสดจ่ายเงินเฉลียคืน (50,966,428.25)          (45,680,824.50)          
เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หน้าที (10,954,000.00)          (10,317,100.00)          
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้ 3,059,152,440.00       2,795,461,580.00       
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้ (2,763,666,890.00)     (2,532,526,320.00)     
เงินสดจ่ายทุนสะสมตามระเบียบและขอ้บงัคบั (4,177,245.50)            (3,737,354.75)            

เงนิสดสุทธิได้มา จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (357,883,464.31)        760,429,769.13          
เงนิสดสุทธิเพมิขึน (ลดลง) 147,940,449.29          1,265,787,133.64       
เงนิสด ณ วนัต้นปี 3,516,635,091.78       2,250,847,958.14       
เงนิสด ณ วนัสินปี 3,664,575,541.07       3,516,635,091.78       
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สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จาํกดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที  31  ธนัวาคม  2560 และ 2559
สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ

สหกรณ์บนัทึกการบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบียตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา ส่วนจาํนวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบียคูณดว้ย
จาํนวนเงินตน้ทีคา้งชาํระตามระยะเวลาทีกูย้มื
สหกรณ์ระงบัการรับรู้รายไดที้เกิดจากดอกเบียเงินให้กูข้องลูกหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง
จาํนวน…924,656.25.....บาท  ซึงหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบียเงินให้กูข้องลูกหนีดงักล่าวแลว้  จะทาํให้สหกรณ์
มีกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นจาํนวน…454,807,208.28…..บาท
สหกรณ์จดัประเภทเงินลงทุนระยะสัน/เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์ไม่อยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาดโดยพิจารณาจากเงินลงทุนซึงไม่มีสภาพคล่องในตลาดซือง่ายขายคล่อง และสหกรณ์มีความตงัใจทีจะถือ
จนถึงกาํหนดชาํระไถ่ถอน
เงินลงทุนในตราสารทุนระยะสัน/เงินลงทุนในตราสารทุนระยะยาวทีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์ไม่อยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาดแสดงดว้ยราคาทุน สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนระยะสัน/เงินลงทุนในตราสารทุนระยะยาวทีเป็นเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยที์อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ทงันี สหกรณ์รับรู้การเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
เป็นกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึนโดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์ และจะรับรู้
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมือสหกรณ์ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนนนั
เงินลงทุนในตราสารหนีระยะสัน/เงินลงทุนในตราสารหนีระยะยาวทีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์ไม่อยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ดว้ยผลต่างระหวา่งราคาทุนและมูลค่าทีตราไวข้องเงินลงทุนในตราสารหนี โดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองตราสารหนี สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนีระยะสัน /เงินลงทุนในตราสารหนีระยะยาวทีเป็นเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยที์อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ทงันี สหกรณ์รับรู้การเปลียนแปลงมูลค่าของ
เงินลงทุนในตราสารหนีทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดเป็นกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึนโดยแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของทุนสหกรณ์ และจะรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมือสหกรณ์ได้
จาํหน่ายเงินลงทุนนนัในราคาทุนตดัจาํหน่าย
การลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนของสหกรณ์ สหกรณ์ถือครองจนครบกาํหนดตามนโยบายของสหกรณ์ ไม่ไดซื้อมา

โดยคงเงินฝากไวที้สหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั ซึงเป็นไปตามมติทีประชุม ระหวา่งคณะกรรมการดาํเนินงานชวัคราวของ

เพือขายเก็งกาํไร จึงไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด และอยูใ่นกรอบแห่งมติของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
บางรายการเจา้ของเงินลงทุนไดข้อไถ่ถอนก่อนกาํหนดโดยให้ค่าตอบแทน รายละเอียดระบุในการตรวจสอบในกระดาษ
ทาํการของผูส้อบบญัชีแลว้
การให้สมาชิกกูฉุ้กเฉินสหกรณ์ให้ชาํระงินกูภ้ายในระยะเวลา 30 งวด ไดแ้นะนาํให้สหกรณ์ชาํระเงินกู ้ภายใน 12 งวด
สหกรณ์ตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญไวใ้นจาํนวนทีเพียงพอสาํหรับการขาดทุนซึงอาจเกิดขึน โดยการพิจารณาลูกหนีแต่ละราย
ทีคา้งอยู ่ณ วนัสินปี หรือ โดยวิธีคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหนี ณ วนัสินปี หรือโดยคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหนี ณ วนัสินปี
ตามอายขุองหนีทีคา้งชาํระของลูกหนีแต่ละราย (กรณีสหกรณ์ไม่อยูใ่นข่ายถือใชร้ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการ
จดัชนัคุณภาพลูกหนีเงินกูแ้ละการเผือหนีสงสยัจะสูญ พ.ศ.2544)
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั  จาํนวน 18,449,419.04 บาท  บนัทึกบญัชีดว้ยจาํนวนเงินคงเหลือตามบญัชี ณ วนัสินปี
ปัจจุบนัซึงมีเงินตน้จาํนวน  18,449,419.04 บาท  เนืองจากสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั อยูร่ะหวา่งการฟืนฟกิูจการ  เพือให้
สามารถดาํเนินงานไดต่้อไปตามปกติ  ประกอบกบัสหกรณ์ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพือแกไ้ขปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน

สหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั กบัสหกรณ์ผูฝ้ากเงิน
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3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั
ออมทรัพย์
ประจาํ
บตัรเงินฝาก
สลากออมสิน/สลากออมทรัพย์

ขอ้ผกูพนั เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั  (มหาชน)  ประเภทประจาํ  บญัชีเลขที  032-1-11517-2  จาํนวนเงิน  20,000,000  บาท
สหกรณ์นาํไปคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั  (มหาชน)  ในวงเงิน  20,000,000  บาท

เงินฝากธนาคารธนชาต  จาํกดั (มหาชน)  ประเภทประจาํ บญัชีเลขที  680-1-00099-0  จาํนวนเงิน  10,000,000  บาท
สหกรณ์นาํไปคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารธนชาต  จาํกดั  (มหาชน)  ในวงเงิน  10,000,000  บาท

ลว. 19 พฤศจิกายน 2550  

อุปกรณ์และคา่เสือมราคา (รายการที 1)
สิทธิประโยชน์ในทีดิน ตดัจ่ายตามอายกุารใชสิ้ทธิทีไดรั้บ / อายกุารใชป้ระโยชน์
สิทธิในการใชซ้อฟแวร์ต่าง ๆ ตดัจ่ายตามระยะเวลาของอายกุารใชง้านหรือตามการเปลียนแปลงการใชซ้อฟแวร์ใหม่
ทีดินสหกรณ์ไดรั้บแทนการชาํระหนี บนัทึกบญัชีดว้ยมูลคา่ยติุธรรม
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี
คา่ซ่อมบาํรุง คา่ซ่อมแซม รวมทงัการซือมาเปลียนแทนสาํหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ย ๆ ถือเป็นคา่ใชจ่้ายหกัจาก

สหกรณ์ไม่มีสินทรัพยที์จดัหามาดว้ยเงินบริจาค/เงินอุดหนุน
สหกรณ์ตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสูญตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการจดัชนั
คุณภาพลูกหนีเงินกูแ้ละการเผือหนีสงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544  โดยตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสูญของลูกหนีทีไมก่่อใหเ้กิด

สหกรณ์ไดมี้การจดัรูปแบบการแสดงรายการเงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั ในงบการเงินปีก่อนใหส้อดคลอ้งกบั

รายได ้ การต่อเติมหรือเพิมเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท
ทงันีรวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทีนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัหนีสินดว้ย
สหกรณ์ไดด้าํเนินการตามกฏกระทรวง ว่าดว้ยการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์  ตามหนงัสือ  ที กศ. 1106/2741

การแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนั

รายไดปี้แรก 20 %  ปีทีสอง  50 %  และปีทีสาม  100 %  ของยอดคา่เผือหนีสงสยัจะสูญคงเหลือ    ซึงเป็นไปตามมติ
ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที 37  ครังที 9  วนัที  26  สิงหาคม  2544
สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือ / ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
คา่เสือมราคาอาคารและอุปกรณ์  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดและมีรายการทรัพยสิ์น
ทีมีอายกุารใชง้านครบ 20 ปีแลว้ จึงตดัคา่เสือมราคาหมด คงเหลือราคาทรัพยสิ์น จาํนวน 1.00 บาท กระดาษทาํการทีดิน

11,000.00             11,000.00               

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท
521,685.25           499,439.00             

295,755,183.76    312,413,991.39      
203,748,000.00    98,748,000.00        

55,000,000.00      55,000,000.00        
1,000,000.00        2,000,000.00          

รวม 556,035,869.01    468,672,430.39      
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เงินฝากธนาคารทหารไทย  จาํกดั  (มหาชน)  ประเภทประจาํ  บญัชีเลขที  053-3-01864-4  จาํนวนเงิน  10,000,000  บาท
สหกรณ์นาํไปคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารทหารไทย  จาํกดั  (มหาชน)  ในวงเงิน  10,000,000  บาท

เงินฝากธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  จาํกดั  (มหาชน)  ประเภทประจาํ  บญัชีเลขที  502-3-00456-7  จาํนวนเงิน  10,000,000  บาท
สหกรณ์นาํไปคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  ในวงเงิน  10,000,000  บาท

เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จาํกดั  (มหาชน)  ประเภทประจาํ  บญัชีเลขที  677-2-00046-5  จาํนวนเงิน  10,000,000  บาท
สหกรณ์นาํไปคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จาํกดั (มหาชน)  ในวงเงิน  10,000,000  บาท

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  ประเภทประจาํ  บญัชีเลขที  064-6-01152-8  จาํนวนเงิน  10,000,000  บาท
สหกรณ์นาํไปคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากเงินฝากธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั (มหาชน)  ในวงเงิน  10,000,000  บาท

4. เงินฝากสหกรณ์อืน  ประกอบด้วย

สหกรณ์การเกษตรบึงสามคัคี  จาํกดั (ออมทรัพยพิ์เศษ)
สหกรณ์การเกษตรบา้นเกาะตาล  จาํกดั  (ออมทรัพยพิ์เศษ)
สหกรณ์การเกษตรบา้นเกาะตาล  จาํกดั  (ออมทรัพย)์
สหกรณ์การเกษตรวงัสะพงุ จาํกดั  (ออมทรัพยพิ์เศษ)
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จาํกดั (ประจาํ)
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จาํกดั (ออมทรัพย)์
สหกรณ์การเกษตรบา้นแพง จาํกดั  (ออมทรัพยพิ์เศษ)
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานรถเมลอ์งคก์าร ขสมก จาํกดั (ออมทรัพยพิ์เศษ)
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จาํกดั (ออมทรัพยพิ์เศษ)
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จาํกดั (ออมทรัพยพิ์เศษ)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ประจาํ)
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสามญัศึกษาจงัหวดัเลย จาํกดั (ออมทรัพยพิ์เศษ)
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จาํกดั (ออมทรัพยพิ์เศษ)
สหกรณ์การเกษตรยางชุมนอ้ย จาํกดั (ออมทรัพยพิ์เศษ)
สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั (ประจาํ)

เงินฝากสหกรณ์อืนขา้งตน้ แยกเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 25,190,253.02 บาท  ประเภทออมทรัพยพิ์เศษ 265,600,000.00 บาท
และประเภทประจาํ 2,800,000,000.00 บาท

5. เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั - สุทธิ ประกอบดว้ย

เงินฝาก สค.คลองจนั จาํกดั 
เงินฝาก สค.คลองจนั จาํกดั - สุทธิ

ปี 2560 ปี 2559

25,180,006.04 22,836,916.18

บาท บาท
6,400,000.00        7,400,000.00          

15,000,000.00      15,000,000.00        

1,350,000,000.00 1,400,000,000.00

10,246.98             10,174.90               
0.00 1,000,000.00          

1,500,000.00        2,400,000.00          
0.00 50,000,000.00        

200,000,000.00    200,000,000.00      

10,000,000.00      15,000,000.00        
1,350,000,000.00 1,250,000,000.00

ปี 2560
บาท

0.00 30,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00

100,000,000.00 0.00
22,000,000.00 25,000,000.00

3,090,090,253.02 3,028,647,091.08

บาท
ปี 2559

ระยะสัน ระยะยาว
บาท บาท

866,151.27 17,583,267.77 1,570,643.26
ระยะสัน ระยะยาว

17,744,927.05
866,151.27 17,583,267.77 1,570,643.26 17,744,927.05
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6. เงินลงทุน ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะสัน
เงินลงทุนทีไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด

หุ้นกู-้บมจ.ปูนซิเมนทไ์ทย

หุ้นกู-้บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิตอล

หุ้นกู-้บมจ.พฤกษาเรียวเอสเตท
หุ้นกู ้- บมจ.การบินไทย
หุ้นกูไ้มมี่ประกนั-บมจ.ปตท.
หุ้นกู-้บมจ.โตโยตา้ ลีสซิง

 รวมเงินลงทุนระยะสัน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
พนัธบตัร ธกส
พนัธบตัร ขสมก
พนัธบตัร ธอส
หุ้นกู ้บรรษทัตลาดรองสินเชือทีอยูอ่าศยั
หุ้นกู-้บมจ.เจริญโภคภณัฑ ์
หุ้นกูไ้มมี่ประกนั-บมจ.ปตท.
หุ้นกู ้- บมจ.การบินไทย
หุ้นกู ้- บริษทั ดีเอดี เอสพีวี  จาํกดั
หุ้นกู-้ธ.กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
หุ้นกู-้บมจ.นาํประปาไทย
หุ้นกู-้บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หุ้นกู-้บมจ.เหมราชพฒันาทีดิน
หุ้นกู-้บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล
หุ้นกู-้บมจ.ทางยกระดบัดอนเมือง
หุ้นกู-้บมจ.เอม็ บี เค
หุ้นกู-้บมจ.บา้นปู
หุ้นกู-้บมจ.ทางด่วนกรุงเทพและรถไฟฟ้า
หุ้นกู-้บมจ.ปูนซิเมนทไ์ทย

พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 50,000,000.00 0.00

150,000,000.00 0.00

40,000,000.00 30,000,000.00
หุ้นกู-้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ 25,000,000.00 35,000,000.00

บาท
ปี 2560 ปี 2559

30,000,000.00

0.00 5,000,000.00
50,000,000.00

0.00 10,000,000.00
หุ้นกู-้ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 0.00 30,000,000.00

0.00

บาท

ราคาตดัจาํหน่าย ราคาตดัจาํหน่าย
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 30,000,000.00 0.00

15,000,000.00 0.00
360,000,000.00 110,000,000.00

325,000,000.00 475,000,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00

0.00 50,000,000.00

0.00

10,000,000.00 10,000,000.00
310,000,000.00 250,000,000.00

140,000,000.00 140,000,000.00

395,000,000.00 445,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00

0.00

45,000,000.00 45,000,000.00

50,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
40,000,000.00 20,000,000.00

0.00 25,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

100,000,000.00 75,000,000.00
50,000,000.00 30,000,000.00
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หุ้นกู-้บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์
หุ้นกู-้บมจ.ทุนธนชาต
หุ้นกู ้บ.นิติบุคคลเฉพาะกิจ (7)
หุ้นกู ้บมจ.ช.การช่าง
หุ้นกู ้บมจ.โกลว์
หุ้นกู ้บ.นาํตาลมิตรผล จาํกดั
หุ้นกู ้บมจ.ไทคอน อินดสัเทรียลฯ
หุ้นกู ้บมจ.เบอร์ลียคุเกอร์
หุ้นกู ้บมจ.บตัรกรุงไทย
หุ้นกู ้บ.ดีแทค ไตรเนท จาํกดั
หุ้นกู ้บมจ.ปูนซีเมนตน์ครหลวง
หุ้นกู ้บมจ.เบทาโกร
หุ้นกู-้บมจ.โตโยตา้ ลีสซิง
โครงการร่วมลงทุนหอพกันิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จาํกดั
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จาํกดั
หุ้นบริษทัสหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)
หุ้นบริษทันมไทย - เดนมาร์ก จาํกดั

7. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

เงินใหกู้ย้ืม - ปกติ
เงินใหกู้แ้ก่สหกรณ์
ลูกหนีเงินกูฉุ้กเฉิน
ลูกหนีเงินกูส้ามญั
ลูกหนีเงินกูพิ้เศษ
ลูกหนีเงินกูส้วสัดิการ

รวมเงินใหกู้ย้ืม - ปกติ
เงินใหกู้ย้ืม -ไมก่่อใหเ้กิดรายได้

ลูกหนีเงินกูพิ้เศษ

สหกรณ์ฯผูซื้อหุ้น

ปี 2560 ปี 2559

25,000,000.00 0.00

50,000,000.00 0.00

40,000,000.00 40,000,000.00
24,419,157.39 26,219,695.89
30,000,000.00 30,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00

90,000,000.00 70,000,000.00

81,000,000.00 81,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00

233,561,285.05 267,561,285.05

35,000,000.00 25,000,000.00
60,000,000.00 20,000,000.00

65,000.00 52,000.00

ปี 2560 ปี 2559

2,465,795,442.44 2,586,532,980.94

จาํกดั (มหาชน) มีผลขาดทุนสะสม 255,890,027.00 บาท และมีมลูคา่หุ้นคงเหลือหุ้นละ 0.36 บาท ซึงอาจมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์
เงินลงทุนระยะยาว บริษทัสหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ณ วนัสินปีทางบญัชี 31 ธนัวาคม 2559 ตามงบการเงินของบริษทัสหประกนัชีวิต

15,000,000.00 0.00

200,000.00 200,000.00
6,550,000.00 6,500,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00

0.00 15,000,000.00

บาท บาท บาท บาท
ระยะสัน ระยะยาว ระยะสัน ระยะยาว

1,199,690,669.98 2,205,844,262.71 1,475,146,672.91 2,964,988,737.86
92,245,391.12 176,691,331.55 74,908,730.61 178,571,637.00

391,959,716.20 3,232,363,177.67 354,473,987.86 2,409,787,975.57
54,876,998.02 1,104,641,980.33 54,249,367.88 1,135,368,119.12

761,024.52 4,595,487.51 854,310.76 5,453,213.08
1,739,533,799.84 6,724,136,239.77 1,959,633,070.02 6,694,169,682.63

0.00 0.00 3,194,041.28 0.00
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หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสูญ
รวมเงินใหกู้ย้ืมสุทธิ

8. ลูกหนีสุทธิ   ประกอบด้วย

   ลูกหนีระหว่างดาํเนินคดี
ลูกหนีตามคาํพิพากษา
เงินใหกู้ส้หกรณ์ตามคาํพิพากษา

รวมลูกหนี
หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสูญ

ลูกหนีสุทธิ

9. ดอกเบียเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย

ดอกเบียเงินใหกู้ค้า้งรับ - สมาชิก
ดอกเบียเงินใหกู้ค้า้งรับ - สหกรณ์อืน

รวม
10. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย

เครืองเขียนแบบพิมพ์
ดอกเบียเงินฝากคา้งรับ
ดอกเบียเงินฝากสหกรณ์อืนคา้งรับ
ดอกเบียเงินลงทุนคา้งรับ
คา่เบียประกนัจ่ายล่วงหนา้
คา่บริการรายปีจ่ายล่วงหนา้

รวม
11. ทีดนิ  อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธิ     ประกอบด้วย

ทีดิน
อาคาร

คา่ผือหนีสงสยัจะสูญจาํนวน 4,216,638.20 บาท ประกอบดว้ย คา่เผือหนีสงสยัจะสูญลูกหนีระหว่างดาํเนินคดี จาํนวน 482,975.11 บาท
ลูกหนีตามคาํพิพากษา จาํนวน 3,733,663.09 บาท

0.00
รวมเงินใหกู้ย้ืม 1,739,533,799.84 6,724,136,239.77 1,962,827,111.30 6,694,169,682.63
รวมเงินใหกู้ย้ืม -ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ 0.00 0.00 3,194,041.28

0.00 0.00 2,710,668.38 0.00
1,739,533,799.84 6,724,136,239.77 1,960,116,442.92 6,694,169,682.63

ปี 2560 ปี 2559

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท
544,803.65               691,808.46               

2,134,052.86            1,625,717.16            
2,678,856.51            2,317,525.62            

80,063.03                 79,196.11                 

855,424.61               472,162.68               
8,729,731.34            

บาท บาท

10,805,645.00 7,241,245.00

5,597,875.13            

46,545.96                 57,500.46                 

27,785,237.22          24,657,331.61          

37,819,467.29 31,201,546.00

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

322,465.13               337,480.01               

1,951,882.00 2,207,006.50

5,114,873.02 0.00
9,447,011.22 0.00

598,475.11 0.00
3,733,663.09 0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

บาท

5,230,373.02 0.00 0.00 0.00
4,216,638.20 0.00 0.00 0.00

0.00

ระยะสัน ระยะยาว ระยะสัน ระยะยาว

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท บาท
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เครืองใชส้าํนกังาน
ยานพาหนะ
อาคารหอ้งพกัสหกรณ์
อาคาร4คูหาจงัหวดัยโสธร

รวม 
หกั คา่เสือมราคาสะสม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

คา่เสือมราคาสะสม แยกเป็น คา่เสือมราคาสะสมอาคาร และสิงปลูกสร้าง จาํนวน 1,648,853.61 บาท คา่เสือมราคาสะสมยานพาหนะ
จาํนวน 335,800.00 บาท คา่เสือมราคาสะสมเครืองใชส้าํนกังาน จาํนวน 912,814.53 บาท

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย

คา่ปรับปรุงสาํนกังานรอตดับญัชี
เงินประกนัไฟฟ้า/ประปา

รวม

13. เงินรับฝาก     ประกอบด้วย

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ
เงินฝากประจาํ

รวม

14. หนีสินหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย

เงินคา้งจ่าย
เงินรอตรวจสอบ
เงินรับล่วงหนา้
ภาษีดอกเบียเงินฝากหกั ณ ทีจ่าย
ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย
เงินประกนัสงัคมรอนาํส่ง
เงินรอจ่าย
เงินปันผล
เงินเฉลียคืน

รวม

27,756,766.73          26,902,770.84          

3,077,126.58 3,742,940.58
820,640.00 1,156,440.00

7,535,993.70 8,789,659.31
3,565,479.45 3,765,479.45

86,003.00 85,275.00

2,897,468.14            2,998,857.81            
24,859,298.59          23,903,913.03          

ปี 2560 ปี 2559

740,304,632.78 776,100,890.80

บาท บาท
129,000.00 212,871.00

215,003.00 298,146.00

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

1,462,489.43 93,358.40

7,835,576,819.12     8,492,020,854.93     

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท
1,886,710.31 1,306,801.57

880,247.73 592,520.73

3,706,480,994.88 3,563,120,719.57
3,388,791,191.46 4,152,799,244.56

55,114.25 69,650.75

64,035.39 114,934.18
67,511.88 67,550.97
29,359.00 28,484.00

221,109.25 221,109.25
3,764,833.75 2,163,497.00

8,431,410.99 4,657,906.85
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15. หนีสินไม่หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย

เงินประกนับา้นเช่า
เงินสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที
เงินประกนัเงินกูส้ามญั
เงินประกนัการทาํงาน

รวม

16. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  ระเบียบและอืน ๆ   ประกอบด้วย

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสะสมจดัใหมี้สาํนกังาน
ทุนสาธารณประโยชน์ - เงินบาํเหน็จหุ้น

รวม

5,382,000.50 7,295,013.50

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

80,195,727.07          76,772,972.57          

6,582,275.25 6,596,555.25
26,191,000.00 25,691,000.00
13,404,151.01 13,467,116.51

34,018,300.81 31,018,300.81

49,525,890.50          48,360,863.50          

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

24,000.00 0.00

19,900.00 13,900.00
44,099,990.00 41,051,950.00
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วาระที่ 8

ผลการดาํเนินการในรอบปี 2560 สหกรณ์มีกาํไรสทุธิ 453,822,552.03     บาท
จึงขอเสนอการจดัสรรกาํไรสทุธิ ดงันี  

จาํนวนเงนิ (บาท) รอ้ยละ
1 ทุนสาํรอง 46,136,869.28        10.17
2 เงนิบาํรงุสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00             0.01
3 เงนิปันผล (6.10 %) 322,714,198.75      71.11
4 เงนิเฉลยีคนื (20.00 %) 56,593,984.00        12.47
5 เงนิโบนสักรรมการและเจา้หน้าที 12,247,500.00        2.70
6 ทุนสาธารณประโยชน์ 10,000,000.00        2.20
7 ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล 5,000,000.00         1.10
8 ทุนสะสมใหม้สีาํนกังาน/สาขา 1,000,000.00         0.22
9 ทุนสะสมกองทุนบาํเหน็จหุน้ 100,000.00            0.02

100.00
การจดัสรรกาํไรสทุธิ แยกตามส่วนผูร้บัประโยชน์ดงันี  

  รอ้ยละ
1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉลียคืน) 379,308,182.75  83.58
2 ใหส้มาชกิทางออ้ม (ทุนสาธารณฯ+เงนิรกัษาระดบั+บาํเหน็จหุน้) 15,100,000.00  3.32
3 ทุนสาํรองตามกฎหมายสหกรณ์ 46,136,869.28  10.17
4 เงนิโบนสักรรมการและเจา้หน้าที 12,247,500.00  2.70
5 ทุนสะสมใหม้สีาํนกังาน/สาขา 1,000,000.00  0.22
6 เงนิบาํรงุสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.01

รวม 453,822,552.03  100.00

จดัสรรกาํไร ประจาํปี 2560
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วาระที่ 9

ตังผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจําปี  
  
  

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จาํกดั ขอเสนอ 
ทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  พิจารณาใหน้ายวทิศั วฒันศกัด ์อาย ุ  ปี    

เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาํปี  เป็นเวลา  ปี และอนุมติัค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบกิจการ เป็นจาํนวนเงิน ,  บาท (สองแสนสองหมืนบาทถว้น) 
 
มติทปีระชุม 
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วาระที่ 10
 

ตังผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอ 
ทีประชมุใหญ่สามญัประจําปี  พิจารณาให้ บริษัท มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จํากดั  
โดยนายมนตรี  ช่วยชู ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 3214 เป็นผู้ สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสินสุดวันที  ธันวาคม  และอนุมัติ
คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบทงัปี เป็นจํานวนเงิน ,  บาท (สองแสนสีหมืนบาทถ้วน) 
 
มตทิปีระชุม 
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วาระที่ 11
 

กาํหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ 
 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จาํกดั ไดพ้ิจารณา
ความจาํเป็นในการสาํรองเงินให้เกิดสภาพคล่อง เพือรองรับการใหบ้ริการแก่สมาชิก เนืองจากปัจจุบนั
สหกรณ์มีทุนดาํเนินการมากกวา่หนึงหมืนลา้นบาท และเป็นเงินทีรับฝากจากสมาชิกประมาณแปด
พนัลา้นบาท 

 

 จึงกาํหนดวงเงินซึงสหกรณ์อาจกูย้มืได ้ประจาํปี    เท่ากบัวงเงินซึงสหกรณ์อาจกูย้มืได ้
ประจาํปี    เป็นจาํนวนเงิน , , ,  บาท (สามพนัลา้นบาทถว้น)  
 
มติทปีระชุม 
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วาระที่ 12

พิจารณา ประมาณการรายจาย ป 2561
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1 บาท ร้อยละ
1.1 เงินเดือนและเงินบาํเหน็จรายเดือน 25,272,000.00           7.98                          

1.2 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,646,000.00           10.31                        

1.3 โครงการเพือสงัคมและอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 600,000.00                0.20                          

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00             0.47                          

1.5 การศึกษาและประชุมสมัมนา 1,800,000.00             0.57                          

รวม 61,818,000.00           19.53                        

2
 ดอกเบียจ่ายเงินเบิกเกินบญัชี-เงินกูย้มื 40,300,000.00           12.72                        

รวม 40,300,000.00           12.72                        

3  

3.1 หมวดครุภณัฑ ์(เครืองใชส้าํนกังาน) 2,570,000.00             0.81                          

3.2 หมวดประชาสมัพนัธ์ (ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์) 100,000.00                0.03                          

3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิซอฟแวร์ 4,653,800.00             1.47                          

3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร(ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงสาํนกังาน) 3,300,000.00             1.04                          

3.5 หมวดทีดิน 204,000,000.00         64.40                        

รวม 214,623,800.00         67.75                        

รวมทังหมด 316,741,800.00         100.00                       

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ
ปี  2560 ปี  2560 ปี  2561

1
1.1 24,365,000.00           21,347,440.00           25,272,000.00           

 รวม 24,365,000.00           21,347,440.00           25,272,000.00           

1.2
1.2.1 หมวดค่าใชจ่้าย

ค่าล่วงเวลา 200,000.00                158,370.00                200,000.00                

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 240,000.00                240,000.00                240,000.00                

ค่าตรวจสอบกิจการ 220,000.00                220,000.00                220,000.00                

ค่าตอบแทนผูเ้ก็บเงินประจาํหน่วยทีหกัเงินส่งสหกรณ์ 720,000.00                379,874.50                720,000.00                

ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์ 180,000.00                72,000.00                  216,000.00                

เงินประจาํตาํแหน่งผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีระดบัสูง 904,000.00                901,000.00                904,000.00                

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํสาํนกังาน 450,000.00                340,500.00                576,000.00                

ค่าตอบแทนทีปรึกษาทางกฎหมาย 96,000.00                  60,000.00 60,000.00                  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  จาํกดั

รายละเอยีดตามรายการ

รายการสรุป

ดอกเบียจ่าย

งบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ

ประมาณการรายจ่าย  ประจําปี  2561

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

เงินเดือนและเงินบาํเหน็จรายเดือน
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 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ
ปี  2560 ปี  2560 ปี  2561

คา่ตอบแทนทีปรึกษาทางไอที (IT) -                            -                            60,000.00                  

ค่าเบียประชุม 450,000.00                316,700.00                750,000.00                

รวม 3,460,000.00             2,688,444.50             3,946,000.00             

1.2.2 หมวดวสัดุ
เครืองเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00                217,371.55                400,000.00                

ของใชส้าํนกังาน 300,000.00                271,410.79                400,000.00                

รวม 700,000.00                488,782.34                800,000.00                

1.2.3 หมวดค่าใชจ่้าย
ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 5,465,000.00             4,865,894.01             5,990,000.00             

สนบัสนุนสวสัดิการมหาวิทยาลยั 1,750,000.00             1,245,300.00             1,750,000.00             

ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑส์าํนกังาน 200,000.00                132,528.88                200,000.00                

ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมยานพาหนะ 80,000.00                  56,676.00                  80,000.00                  

ค่าใชจ่้ายเครืองถ่ายเอกสาร ตามสญัญาบริการ 35,000.00                  31,767.81 40,000.00                  

ค่าบริการรายปี 696,000.00                304,353.74                232,000.00                

ค่าเบียประกนัภยั 1,195,000.00             844,796.11                1,195,000.00             

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 700,000.00                596,774.00                700,000.00                

เงินประกนัสงัคมและกองทุนทดแทน 500,000.00                361,314.00                500,000.00                

ค่ารับรอง 350,000.00                295,323.60                350,000.00                

ค่าพาหนะ เบียเลียง เช่าทีพกั 1,400,000.00             1,258,221.55             1,400,000.00             

ค่าลงทะเบียนสมัมนาและฝึกอบรม 150,000.00                102,000.00                150,000.00                

ค่าจดัพิมพข์่าวสหกรณ์และระเบียบ ขอ้บงัคบั 250,000.00                154,080.00                250,000.00                

ค่าหนงัสือวารสารและหนงัสือพิมพ์ 60,000.00                  46,690.00                  60,000.00                  

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 24,000.00                  21,600.00                  24,000.00                  

ค่าธรรมเนียมไปรษณีย ์ธนาคารและค่าขนส่ง 390,000.00                299,373.00                390,000.00                

ค่าเช่าทีพกัรายเดือน 50,000.00                  30,000.00                  50,000.00                  

ค่านาํมนัรถสหกรณ์และค่าผา่นทาง 200,000.00                110,039.60                200,000.00                

ค่าตรวจสอบหลกัทรัพยค์าํประกนั 150,000.00                58,000.00                  150,000.00                

ค่าซ่อมแซมสาํนกังานสหกรณ์และสาขา 250,000.00                23,700.00                  250,000.00                

ค่าใชจ่้ายห้องพกัสหกรณ์-กทม. 80,000.00                  35,464.00                  80,000.00                  

ค่าใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-ระยอง 50,000.00                  6,776.00                    50,000.00                  

ค่าใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-องครักษ์ 200,000.00                29,764.00                  200,000.00                

ค่าภาษีทีดิน 1,000.00                    12.52                        1,000.00                    

ค่าภาษีรถยนตส์หกรณ์ 8,000.00                    1,900.00                    8,000.00                    

ค่าใชจ่้ายสาํหรับสมาชิก 7,500,000.00             6,620,153.25             7,500,000.00             

ค่าใชจ่้ายสาํหรับเจา้หนา้ที 2,500,000.00             2,452,848.00             2,900,000.00             

ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,000,000.00             -                            1,100,000.00             

ค่าชุดกรรมการ 40,000.00                  -                            50,000.00                  

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 400,000.00                351,248.00                500,000.00                

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 50,000.00                  6,739.00                    50,000.00                  
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 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ
ปี  2560 ปี  2560 ปี  2561

รวม 25,724,000.00           20,343,337.07           26,400,000.00           

1.2.4 หมวดงบกลาง
สาํรองจ่ายอืนๆ 1,300,000.00             309,011.00                1,500,000.00             

รวม 1,300,000.00             309,011.00                1,500,000.00             

1.3
โครงการเพือสงัคมและอนุรักษธ์รรมชาติ 600,000.00                -                            600,000.00                

รวม 600,000.00                -                            600,000.00                

1.4
ค่าไฟฟ้า-นาํประปา-โทรศพัท์ 1,500,000.00             835,619.48                1,500,000.00             

รวม 1,500,000.00             835,619.48                1,500,000.00             

1.5
ค่าใชจ่้ายในการศึกษาอบรมสมัมนา 1,800,000.00             1,196,673.00             1,800,000.00             

รวม 1,800,000.00             1,196,673.00             1,800,000.00             

2
ดอกเบียเบิกเกินบญัชี 300,000.00                -                            300,000.00                

ดอกเบียจ่ายเงินกูย้มืระยะสนั 40,000,000.00           2,642,950.68             40,000,000.00           

รวม 40,300,000.00           2,642,950.68             40,300,000.00           

3
3.1 2,810,500.00             289,524.70                2,570,000.00             

3.2 100,000.00                11,025.00                  100,000.00                

3.3  

2,377,000.00             -                            2,511,000.00             

 867,100.00                120,551.89                1,742,800.00             

 350,000.00                343,726.80 400,000.00

รวม 3,594,100.00             464,278.69 4,653,800.00

3.4 2,500,000.00             -                            3,300,000.00             

3.5
 200,000,000.00         3,868,000.00 200,000,000.00         

 4,000,000.00             -                            4,000,000.00             

รวม 204,000,000.00         3,868,000.00             204,000,000.00         

รวมทังหมด 312,753,600.00         54,485,086.46           316,741,800.00         
 

 

หมวดประชาสมัพนัธ์ (ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์)

งบลงทุน
หมวดครุภณัฑ ์(เครืองใชส้าํนกังาน)

หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ

โครงการเพือสงัคมและอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม

ค่าสาธารณูปโภค

การศึกษาและประชุมสมัมนา

ดอกเบียจ่าย

ซือทีดินของสมาชิก(ทีขายทอดตลาดและมีหนีต่อสหกรณ์)

ซอฟแวร์

หมวดทีดิน

หมายเหตุ  ประมาณการรายจ่ายทีตงัไวนี้  ขอถวัจ่ายทุกรายการ

หมวดปรับปรุงอาคาร (ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงสาํนกังาน)

ค่าเช่าสายอินเทอร์เน็ตเพือเชือมสาขา

ซือทีดินหรือทีดินพร้อมอาคารเพือการลงทุนของสหกรณ์

ค่าเช่าพืนทีวางHost



ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 256172

หน่วย : บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนนิการ
 1.1 25,272,000       

23,250,000      

850,000          

192,000           

980,000           

 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32,646,000       

1.2.1 3,946,000        

1 คา่ล่วงเวลา 200,000            

การปฏิบติังานนอกเวลาทาํการและวนัหยดุราชการ
งานบริการหอ้งพกั และงานเร่งด่วนต่าง ๆ  

2 คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 240,000            

โดยผูส้อบบญัชีเอกชน  ทีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์รับรอง  

3 คา่ตรวจสอบกิจการ 220,000            

โดยผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทกุสาํนกังานทาํการ  

4 คา่ตอบแทนผูเ้กบ็เงินประจาํหน่วยทีหกัเงินส่งสหกรณ์ 720,000            

 ในอตัราไม่เกิน 4 บาท/คน/เดือน
5 คา่ตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์  216,000           

สาธิตปทุมวนั วิทยาเขตพทัลุง รพ.ชลประทาน และทีอืนๆ
6 เงินประจาํตาํแหน่งผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีระดบัสูง 904,000            

7 คา่ตอบแทนกรรมการประจาํสาํนกังาน 576,000            

ทีมีอาํนาจลงนามในเช็คธนาคารและเอกสารสญัญา
สาํนกังานและสาขา วนัละ 400 บาท/ต่อสาํนกังาน

8 คา่ตอบแทนทีปรึกษาทางกฎหมาย 60,000            

9 คา่ตอบแทนทีปรึกษาทางไอที (IT) 60,000            

10 คา่เบียประชุม 750,000            

กรรมการดาํเนินการและผูร่้วมประชุม 442,000       

กรรมการอาํนวยการ 7 คน 105,000       

กรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์5 คน 36,000         

กรรมการเงินกูพิ้เศษ 5 คน 60,000         

กรรมการและอนุกรรมการสรรหากรรมการดาํเนินการ 72,000        

กรรมการเฉพาะกิจตามความจาํเป็น 35,000        

1.2.2 หมวดวสัดุ 800,000           

ปรับปรุงเงินเดือนคา่จา้งและคา่ครองชีพ

หมวดคา่ใชจ่้าย

รายละเอยีดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี  2561

ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ทีและลูกจา้งสหกรณ์ รวม 40 อตัรา

บาํเหน็จรายเดือน
เจา้หนา้ทีสหกรณ์ 5 อตัราใหม่ ทีกรุงเทพและสาขาต่างจงัหวดั

เงินเดือนและเงินบําเหน็จรายเดือน
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หน่วย : บาท
รายละเอยีดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี  2561

1 เครืองเขียนแบบพิมพ์ 400,000            

แบบฟอร์ม ใบคาํร้อง คาํขอกูเ้งิน สญัญาเงินกูย้มืต่างๆ
รวมทงัสมดุคู่บญัชีเงินฝาก  สลิพเงินฝาก และอืนๆ

2 ของใชส้าํนกังาน 400,000            

  

1.2.3 หมวดคา่ใชจ่้าย 26,400,000      

1 คา่ใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 5,990,000         

 - คา่รับรองสมาชิก คา่ของขวญั และคา่ใชจ่้ายอืนๆ 500,000        

 - พิมพห์นงัสือรายงานประจาํปี 90,000          

 - เพิมหุ้นใหส้มาชิกประมาณ 12,000 คนๆ ละ 45 หุ้น 5,400,000     

2 สนบัสนุนสวสัดิการมหาวิทยาลยั 1,750,000         

สหกรณ์จดัใหต้ามจาํนวนสมาชิก คนละไมต่าํกวา่ 100 บาท
3 คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑส์าํนกังาน 200,000            

4 คา่บาํรุงรักษาและซ่อมยานพาหนะ  80,000             

5 คา่ใชจ่้ายเครืองถ่ายเอกสาร ตามสญัญาบริการ 40,000            

6 คา่บริการรายปี  232,000            

 - เครืองปรับอากาศ ทกุสาํนกังาน 86,000          

 - เครืองพิมพส์มดุคู่ฝาก 20,000        

 - เครืองพิมพร์ายงาน 22,000        

 - เครืองนบัธนบตัร  12  เครือง 48,000          

 - ลิฟท ์ทีสาํนกังาน มศว 36,000          

 - กาํจดัปลวก ที สหกรณ์ มศว องครักษ์ 20,000        

7 คา่เบียประกนัภยั 1,195,000         

 - ประกนัเงินสดในสาํนกังานและสาขา 200,000        

 - ประกนัอคัคีภยัสาํนกังานและอาคาร 50,000          

 - ประกนัโจรกรรมทรัพยสิ์นในสาํนกังานและสาขา 25,000          

 - ประกนัภยัรถยนต์ 30,000          

 - ประกนัอุบติัเหตุ(หมู)่ ใหแ้ก่สมาชิก 800,000      

 - ประกนัชีวิต(หมู)่กรรมการและเจา้หนา้ทีสหกรณ์ 90,000        

8 เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 700,000          

9 เงินประกนัสงัคมและกองทุนทดแทน 500,000            

10 คา่รับรอง 350,000            

11 คา่พาหนะ เบียเลียง คา่เช่าทีพกั 1,400,000         

สาํหรับคณะกรรมการดาํเนินการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม



ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 256174

หน่วย : บาท
รายละเอยีดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี  2561

หรือการปฏิบติังานนอกสถานที และคา่พาหนะเหมาจ่าย
ใหผู้จ้ดัการและผูจ้ดัการสาขา

12 คา่ลงทะเบียนสมัมนาและฝึกอบอม 150,000            

สาํหรับคณะกรรมการ เจา้หนา้ทีสหกรณ์ หรือคนอืน
ทีสหกรณ์ส่งไปร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรม

13 คา่จดัพิมพข์า่วสหกรณ์และระเบียบ ขอ้บงัคบั 250,000            

เพือจดัส่งใหส้มาชิก หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ประมาณ
4,000 ฉบบั/เดือน รวมถึงการส่งขา่วทาง SMS

14 คา่หนงัสือวารสารและหนงัสือพิมพ์ 60,000              

15 คา่จา้งเหมาทาํความสะอาด 24,000              

16 คา่ธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย ์และคา่ขนส่ง 390,000            

17 คา่เช่าทีพกัรายเดือน 50,000              

กรณีส่งเจา้หนา้ทีสหกรณ์ไปประจาํสาํนกังานสาขา
18 คา่นาํมนัรถสหกรณ์และคา่ผา่นทาง 200,000            

19 คา่ตรวจสอบหลกัทรัพยค์าํประกนั 150,000            

20 คา่ซ่อมแซมสาํนกังานสหกรณ์และสาขา 250,000            

21 คา่ใชจ่้ายหอ้งพกัสหกรณ์-กทม. 80,000              

22 คา่ใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-ระยอง 50,000              

23 คา่ใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-องครักษ์ 200,000          

24 คา่ภาษีทีดิน 1,000              

25 คา่ภาษีรถยนตส์หกรณ์ 8,000               

26 คา่ใชจ่้ายสาํหรับสมาชิก 7,500,000         

 - ทนุการศึกษาบุตรสมาชิก/ทนุสาํเร็จปริญญาตรี
 - เงินบาํเหน็จสมาชิก และเงินบาํเหน็จอาวโุส
 - ช่วยเหลือสมาชิกทีประสบภยัธรรมชาติ
 - ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล
 - งานสมาชิกทีเกษียณอายกุารทาํงาน/ของทีระลึก  

 - เงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
27 คา่ใชจ่้ายสาํหรับเจา้หนา้ทีสหกรณ์ 2,900,000         

  - เงินทดแทน เงินช่วยเหลือคา่ชุดทาํงาน
  - คา่รักษาพยาบาล, เบียขยนั  และกรณีถึงแก่กรรม

 - เงินช่วยเหลือคา่เลียงดูบตุรและค่าเล่าเรียนบตุร
 - เงินโบนสักลางปี

28 คา่เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,100,000       
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29 คา่ชุดกรรมการ 50,000            

30 คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 500,000           

คดีทียงัดาํเนินการอยูแ่ละหรือคดีใหม ่

31 คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 50,000            

1.2.4 หมวดงบกลาง 1,500,000       

 สาํรองจ่ายอืน ๆ 1,500,000         

1.3  600,000            

500,000           

100,000          

1.4  1,500,000         

สาํนกังานสหกรณ์ และสาํนกังานสาขา 900,000           

บา้นพกัสหกรณ์ จงัหวดัระยอง 200,000          

อาคารหอ้งพกั จงัหวดันครนายก 400,000          

1.5 1,800,000         

1 ประชุมสมัมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์  1-5 ครัง 250,000          

2 ประชุมสมัมนาสมาชิกและทศันศึกษา  1-5 ครัง 900,000          

3 สมัมนาคณะกรรมการดาํเนินการ  1 ครัง 150,000          

4 ประชุมสมัมนาเจา้หนา้ทีสหกรณ์  1-2 ครัง 300,000          

5 ทศันศึกษา/ดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ  1 ครัง 200,000          

2. ดอกเบียจ่าย   

2.1 300,000          300,000            

2.2 40,000,000     40,000,000       

3. งบลงทุน  

3.1 2,570,000         

 136,000           

1 DVR+กลอ้ง HD CCTV 16 ตวั สาํนกังานกลางพร้อมติดตงั  1 ระบบ 86,000            

2 กลอ้ง HD CCTV ทีสาํนกังานสาขาทีจาํเป็นตอ้งเปลียนใหม่ 20 2,500          50,000             

250,000           

อุปกรณ์ระบบช่วยเหลือผูโ้ดยสารลิฟตอ์ตัโนมติั 1  250,000           

 1,169,000       

1 คอมพิวเตอร์ HP All-in-One Monitor 20" WLED 22 30,000        660,000          

Core i5 RAM 4 GB

ดอกเบียจ่ายเงินกูย้มืระยะสัน

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์)

หมวดครุภณัฑ ์(เครืองใชส้าํนกังาน)

กลอ้งวงจรปิด

การศึกษาและประชุมสัมมนา

ลิฟทโ์ดยสาร

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม โทรศพัทมื์อถือ

โครงการหลวงเพือก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บนดอย

ดอกเบียเบิกเกินบญัชี

โครงการอนุรักษ ์และรักษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ

โครงการเพือสังคมและอนุรักษ์สิงแวดล้อม
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2 เครืองพิมพ ์Laser HP Pro 6 15,000        90,000            

เพือสาํรองขอ้มลู กรณีตวัหลกัมีปัญหาการทาํงาน
3 เครืองสาํรองไฟฟ้า 2000 VA 3 25,000        75,000            

4 เครืองสาํรองไฟฟ้า 1000 VA 5 15,000        75,000             

5 แบตเตอรีเครืองสาํรองไฟฟ้า 10 1,000          10,000            

6 Hard Disc 4 TB รองรับ HD เครืองบนัทึกกลอ้งวงจรปิด 8 6,000          48,000            

7 เครืองพิมพเ์อกสาร Ricoh Printer-Scanner(Network) 1  85,000            

8 โทรศพัทมื์อถือจอ 5-6 นิว เพือรับส่งขอ้มลูสหกรณ์ 7 18,000        126,000          

504,000          

1 หอ้งพกัอาคารสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว องครักษ์ 24 18,000        432,000          

2 หอ้งพกัอาคารสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว 4 18,000        72,000            

128,000          

1 ทีสาํนกังานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 2 32,000        64,000            

2 ทีสาํนกังานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลยัพะเยา 2 32,000        64,000            

152,000          

1 หอ้งพกัอาคารเก่าทีบา้นพกัสหกรณ์ จงัหวดัระยอง 14 8,000          112,000          

2 ในหอ้งพกั ทีอาคารสหกรณ์ฯ มศว 5 8,000          40,000            

231,000          

1 ตูเ้กบ็เอกสาร 2 ประตู 2 8,000          16,000             

2 ตูเ้กบ็แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 2 8,000          16,000            

3 ชนัเหลก็เกบ็เอกสาร 4 ชนั 2 12,000        24,000              

4 เครืองพิมพส์มดุคุ่ฝาก เงินรับฝาก 2 35,000        70,000              

5 เครืองตรวจสอบลายมือชือ สมดุเงินรับฝาก 2 2,500          5,000              

6 เกา้อีสาํนกังาน 20 5,000          100,000          

3.2 100,000            

คา่ใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์ 100,000          

3.3  4,653,800         

2,511,000       

1 Windows 10 Professional License 30 7,500          225,000           

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

3 ติดตงั Disaster Recovery Site (DR Site) (เป็นระบบสาํรอง) 1 1,500,000   1,500,000        

4 ติดตงัระบบจดัเกบ็ขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอร์ 1 30,000        30,000            

5 ติดตงัระบบ ATM ธนาคาร เพือบริการสมาชิก 1 600,000      600,000          

6 ติดตงัอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) อาคาร สอ. มศว องครักษ์ 1 62,000        62,000             

เครืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู

เครืองทาํนาํอุ่นพร้อมติดตงั

ครุภณัฑ ์6 สาํนกังาน

ซอฟแวร์

หมวดประชาสัมพนัธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพนัธ์)

เครืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

หมวดซอฟแวร์คอมพวิเตอร์ และค่าลขิสิทธิ
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7 ติดตงัระบบบนัทึกเวลางาน แบบสแกนลายนิวมือ 1 69,000        69,000             

 1,742,800        

1 เชือมต่ออินเทอร์เน็ต ประสานมิตร 12 2,400          28,800             

2 เชือมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องครักษ์ 12 1,650          19,800             

3 เชือมต่ออินเทอร์เน็ต ม.บรูพา 12 1,650          19,800             

4 เชือมต่ออินเทอร์เน็ต ม.ทกัษิณ 12 700             8,400               

5 เชือมต่ออินเทอร์เน็ต ม.นเรศวร 12 1,300          15,600             

6 เชือมต่ออินเทอร์เน็ต ม.มหาสารคาม 12 1,650          19,800             

7 เชือมต่ออินเทอร์เน็ต ม.พะเยา 12 1,650          19,800             

8 เชือมต่ออินเทอร์เน็ต บา้นพกัระยอง 12 1,650          19,800             

9 บริการ CAT Corporate Internet 6 Mbps สาขา ม.ทกัษิณ 12 8,200          98,400            

10 บริการ TOT Leadline 8 Mbps Fix 4 IP สาํนกังาน มศว 12 7,100          85,200            

11 บริการอินเทอร์เน็ต เป็น Corporate internet 6 สาํนกังาน 6 98,400        590,400          

12 คา่บริการ Appeon Annual Support 1 85,000        85,000             

13 คา่บาํรุง Visualization System (ที IDC TOT แจง้วฒันะ) 1 214,000      214,000          

14 คา่บริการ Firewall Fortigate 30D and Network System 1 58,000        58,000            

15 คา่บริการบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 1 220,000      220,000           

16 คา่บริการบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาํนกังาน 1 200,000      200,000           

17 โปรแกรมป้องกนัไวรัส ราย 3 ปี 1 40,000        40,000             

 400,000          

3.4 3,300,000         

1 อาคารสหกรณ์ มศว ปรับปรุงหอ้งพกัชนัดาดฟ้า 500,000          

2 ปรับปรุงหอ้งสาํนกังานใหม่ สาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 300,000          

3 ปรับปรุงสาํนกังานใหญ่ ทีประสานมิตร พร้อมเฟอร์นิเจอร์ 2,500,000       

3.5 204,000,000     

1 ซือทีดินหรือทีดินพร้อมอาคาร เพือการลงทุนของสหกรณ์ 200,000,000   

เนือที 400-800 ตารางวา กรุงเทพมหานคร
2 ซือทีดินสมาชิก (ทีถูกขายทอดตลาดและมีหนีต่อสหกรณ์) 4,000,000       

รวมทังหมด 316,741,800     

ค่าเช่าสายอนิเทอร์เนต็เพือเชือมสาขา

หมวดทีดนิ

หมวดปรับปรุงอาคาร (ก่อสร้างต่อเตมิปรับปรุงสํานกังาน)
ค่าเช่าพืนทีวาง Host
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วาระที่ 13

เรื่อง จําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณออมทรัพย มศว จํากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 
 

1. จาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (ทดีนิพร้อมอาคาร) ทจัีงหวัดระยอง 
สหกรณ์ได้จดัซือทีดนิ 2 ครัง ดงันี 
ครังที 1 วนัที 15 ตลุาคม พ.ศ. 2535 

โฉนดทีดนิเลขที 31522 เลขทีดนิ 479 หน้าสํารวจ 2335 ตําบลกรํา อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
เนือที 1 ไร่ ราคา 1,400,000.00 บาท (หนงึล้านสีแสนบาทถ้วน) 
ครังที 2 วนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2537 

โฉนดทีดนิเลขที 44227 เลขทีดนิ 586 หน้าสํารวจ 3923 ตําบลกรํา อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
เนือที 1 งาน 13 ตารางวา ราคา 530,275.00 บาท (ห้าแสนสามหมืนสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
สิงปลูกสร้าง ประกอบด้วย 2 อาคาร 
อาคารท ี1 

คา่ก่อสร้าง 3,740,803.37 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสีหมืนแปดร้อยสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 
เปิดดําเนินการ วนัที 24 มีนาคม พ.ศ. 2538 

อาคารท ี2 
คา่ก่อสร้าง 3,670,000.00 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน) 
เปิดดําเนินการ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ได้มีมตจิากการประชมุ
ครังที 13/2560 วนัที 17 ธนัวาคม 2260 ให้เสนอทีประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2561 ขออนมุตัจํิาหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ในราคาสทุธิไมตํ่ากวา่ 25,000,000.00 บาท (ยีสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
หมายเหต ุ บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จํากดั ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน ดงันี 

1. ประเมินราคาทีดนิ เป็นจํานวนเงิน     7,695,000.00 บาท 
2. ประเมินสิงก่อสร้าง เป็นจําวนเงิน 12,259,600.00 บาท 

รวมมลูคา่ทรัพย์สิน 19,954,600.00 บาท 
 
2 จาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (ทดีนิพร้อมอาคาร) ทจัีงหวัดนครนายก 
ทดีนิ โฉนดทีดนิเลขที 35827 เลขทีดนิ 303 หน้าสํารวจ 6805 ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จงัหวดั
นครนายก เนือที 2 ไร่ 4 ตารางวา 
ได้รับบริจาค จากคณุรัชนี  อกัษรประดษิฐ์  เมือวนัที  21  เมษายน  2543  
ราคาประเมินทีดนิขณะนนั 1,200,000.00 บาท (หนงึล้านสองแสนบาทถ้วน) 
สิงปลูกสร้าง อาคาร  

ค่าก่อสร้างอาคาร 21,700,000.00 บาท (ยีสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ไมร่วมเฟอร์นิเจอร์ 



ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 256180

เปิดดาํเนินการ วนัที  23  มิถนุายน  2545 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ได้มีมตจิากการประชมุ
ครังที 13/2560 วนัที 17 ธนัวาคม 2260 ให้เสนอทีประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2561 ขออนมุตัจํิาหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ในราคาสทุธิไมตํ่ากวา่ 45,000,000.00 บาท (สีสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
หมายเหต ุ บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จํากดั ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน ดงันี 

3. ประเมินราคาทีดนิ เป็นจํานวนเงิน     8,040,000.00 บาท 
4. ประเมินสิงก่อสร้าง เป็นจําวนเงิน 38,144,000.00 บาท 

รวมมลูคา่ทรัพย์สิน 46,184,000.00 บาท 
 
3 จาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (ทดีนิ) ทจัีงหวัดมหาสารคาม 
ทดีนิ 

สหกรณ์ได้ซือทีดิน จํานวน 2 แปลง เมือวนัที 23 ธนัวาคม 2546 ในราคา 2,000,000.00 บาท (สอง
ล้านบาทถ้วน) รายละเอียดของหลกัทรัพย์ 

1. โฉนดทีดนิเลขที 55728 เลขทีดนิ 1860 หน้าสํารวจ 7834 ตําบลท่าขอนยาง อําเภอกนัทรวิชยั 
จงัหวดัมหาสารคาม  เนือที 2 ไร่ 5 ตารางวา 

2. โฉนดทีดนิเลขที 55729 เลขทีดนิ 1861 หน้าสํารวจ 7835 ตําบลท่าขอนยางอําเภอกนัทรวิชยั 
จงัหวดัมหาสารคาม  เนือที 1 ไร่ 21 ตารางวา 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ได้มีมตจิากการประชมุ
ครังที 13/2560 วนัที 17 ธนัวาคม 2260 ให้เสนอทีประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2561 ขออนมุตัจํิาหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ในราคาสทุธิไมตํ่ากวา่ 16,000,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) 
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วาระที่ 14

เรื่อง อื่นๆ 
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ศ.ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

(รศ.ดร.วิชัย ชํานิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

(ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
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ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี 2560

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 นายรุงโรจน  ภักดีบํารุง

2. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 นางเจนจิรา  วิศพันธุ

3. โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

 นางสาวอุบลวรรณ  พึ่งธรรม
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นายธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ

ประธานกรรมการดําเนินการ

์

นายชาญวิทย  เทียมบุญประเสริฐ

รองประธาน คนที่ 1

นายพิชิตร  มีพจนา

รองประธาน คนที่ 2

นางสุนีย  ลี่ไพบูลย

รองประธาน คนที่ 3

นายรุงรัตน  พระนาค

รองประธาน คนที่ 4

นายวิทยา  อรรถโยโค

รองประธาน คนที่ 5

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 53 พ.ศ. 2560
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นางนงนวล  พงษไพบูลย

กรรมการและเหรัญญิก

นายเฉลียว  พันธุสีดา

กรรมการและเลขานุการ

นายเกษม  บุณยวัชระ

กรรมการ

นางชาดา  กลิ่นเจริญ

กรรมการ

นางสาวธัญภา  สอนสา

กรรมการ

นายพชรพล  คุมจั่น

กรรมการ

นายสมชาย  ไกรสังข

กรรมการ

นายเสถียร  อักษรชู

กรรมการ

นายครื่น  มณีโชติ

กรรมการ

่่

่



คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากัด

1

2 3 4

7 8 9

12 13 14

17 18 19
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10 11

15 16

5 6

20 21

สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

1. สัญชัย เตชะมนูญ ผูจัดการใหญ 

2. กนกวรรณ ชูนาค รองผูจัดการใหญ

    ฝายการเงิน 

3. สุพร บวรวัฒนาโสภณ รองผูจัดการใหญ

    ฝายบัญชี 

4. โสภา ทองชัย รองผูจัดการใหญ

    ฝายสาขา 

5. จิณหณิภา ดิลกมงคลกุล ผูชวยผูจัดการใหญ

6. เบญจวรรณ คําแสนโคตร ผูชวยผูจัดการใหญ

    ฝายบัญชี 

7. จุฬาลักษณ แสงวันลอย เจาหนาที่เลขานุการ

8. กรวรรณ ยังนอย บัญชี

9. ศุภิดา ลูกเสือ ทะเบียนหุนและเงินกู

10. พาขวัญ นอยถนอม ทะเบียนหุนและเงินกู

11. กนกนาถ สวัสดิมงคล การเงิน

12. ณัฐธภา เทียนทอง การเงิน

13. ปยาณี ทองบอ ธุรการ

14. พุทธิพัชร โชตินิธิธนาภรณ สารบบ

15. วีรชิต ศรีมุข พัฒนาสารบบ 

16. ณฐอร บุญพิลา เจาหนาที่ชวยงาน

    ฌาปณกิจสงเคราะห

17. พลอยมณี พราวประพันธ ลูกจางประจํา

18. วิวัตร พวงประดับ ลูกจางประจํา

19. รัตนา ตันตะปาล ลูกจางประจํา

20. ฮวด แซซิ้ม ลูกจางชั่วคราว

    (จังหวัดระยอง) 

21. สดใส ชัชวิล ลูกจางประจา

    (จังหวัดระยอง)
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1. มณฑา อํ่าชาง ผูจัดการสาขา 

2. กมลทิพย ใจเจริญ เจาหนาที่ประจํา

3. ชโลพร ฉัตรกังวาลชัย เจาหนาที่ประจํา

สํานักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดชลบุรี

สํานักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดสงขลา

1. ฉวีวรรณ สิ้มใตยิ้น ผูจัดการสาขา 

2. พรศิริ ตันติวุฒิพงศ เจาหนาที่ประจํา

3. ศศิภา สกุลปกษ เจาหนาที่ประจํา

1 2

3

1 2

3
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1. ธนัชพร พันธุเอี่ยม ผูจัดการสาขา

2. จิตญาดา จันทคาม เจาหนาที่ประจํา

3. สุนิษา อินทศักดิ์ เจาหนาที่ประจํา

สํานักงาน

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก

สํานักงาน

สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

1. รุงทิวา พรรณะ ผูจัดการสาขา

2. อุรารัตน สีดา เจาหนาที่ประจํา

3. ปุณิกา หาญสูงเนิน เจาหนาที่ประจํา1 2

3

1 2

3
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1. ประภาส ยางจิตต ผูจัดการสาขา

2. วิภาภรณ พาหาญกลา เจาหนาที่ประจํา

3. ธงชัย ศีตะปนย เจาหนาที่ประจํา

4. สมจิตร กันป ลูกจางประจํา

5. พรสวรรค ภูศรี ลูกจางประจํา

สํานักงาน

สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก

สํานักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา

จังหวัดพะเยา

1. ชนัญชิดา จํารัสศรี ผูจัดการสาขา

2. กาญจนภัสส พรหมเผา เจาหนาที่ประจํา

1 2

3

5

4

1 2
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โครงการท ี1 “ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์” 

1. การดาํเนินการ สหกรณ์จดัโครงการประชมุสมัมนาสมาชิกตามหนว่ยงานตา่ง ๆ ในแตล่ะปี ใน
ปีนี สหกรณ์พบสมาชิกทางภาคอิสาน ได้แก่ หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม หรือหนว่ยอืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือความจําเป็น รวมถึงการประชมุสมัมนา
กรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์ทงัหมดทกุหน่วยงาน 

2. หลักการและเหตุผล การให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกรณ์ เป็นการสร้างสมาชิกให้มี
คณุภาพ โครงสร้างหลกัของสหกรณ์ คือ มวลสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นทงัเจ้าของ ผู้ ดําเนินงาน 
และผู้ใช้บริการของสหกรณ์ ดงันนัสมาชิกทงัมวล จงึควรเข้าใจบทบาทและหน้าทีของสมาชิก 

3. วัตถุประสงค์  
(1) เสริมความรู้สมาชิกทีมีอยู่แล้ว ให้มากขนึ 
(2) สร้างนกัสหกรณ์รุ่นใหม่ 
(3) ปลกูฝังความเป็นสมาชิก ในฐานะเจ้าของ ผู้ ดําเนินงาน และผู้ใช้บริการ 

4. ลักษณะโครงการ ประชมุสมัมนาร่วมกนัระหวา่งสมาชิก กรรมการดําเนินการ  และ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์   เพือรับฟังแลกเปลียนความคดิเห็นร่วมกนั 

5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน  -  คน 
6. ระยะเวลา  เวลารวมการเดินทางประมาณ  วนัตอ่ครัง จํานวน  – 5 ครัง   
7. งบประมาณ     สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย จํานวน ,  บาท  
8. ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

(1) สมาชิกสหกรณ์มีคณุภาพ และมีความเข้าใจสหกรณ์มากขนึ 
(2) สมาชิกมีคณุธรรม  ประการ คือ ซือสตัย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
 
โครงการท ี2   "ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา" 

1. การดาํเนินการ สหกรณ์จดัประชมุสมัมนาและทศันศกึษาประจําปี  ได้แก่ 
(1) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร และหนว่ย

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก  
(2) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุ    

 

โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจําปี 2561



ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 256192

(3) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา และหนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
วิทยาเขตพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 

(4)  สมาชิกจากหนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก และหนว่ยหน่วยมหาวิทยาลยั
พะเยา จงัหวดัพะเยา  

(5) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
การจดัประชมุสมัมนาและทศันศกึษา อาจจดัสมัมนาให้แตล่ะหนว่ย หรืออาจจดัสมัมนาร่วมกนั

ตงัแตส่องหนว่ย หรือทกุหน่วยพร้อมกนั  ก็ได้ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที  
2. หลักการและเหตุผล  สหกรณ์จะก้าวไปสู่ความสําเร็จตามอดุมการณ์ได้นนั สมาชิกต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และการดําเนินงานตามขบวนการสหกรณ์   
3. วัตถุประสงค์  

(1) เพือให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการและอดุมการณ์  
(2) เพือให้สมาชิกมีความพร้อมสําหรับการเปลียนแปลงในกิจการของสหกรณ์ 
(3) เพือระดมความคิดเห็นตา่งๆ จากสมาชิกในมมุมองทีกว้างไกล 

4. ลักษณะโครงการ   สหกรณ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชมุสมัมนา เพือเสริมความรู้ความ
เข้าใจแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบักิจการของสหกรณ์  พร้อมทงัจดัทศันศกึษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั หนว่ยละไมเ่กิน  คน 
6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ  -  วนัตอ่ครัง จํานวน  – 5 ครัง  
7. งบประมาณ   สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยรวมแล้วไมเ่กิน ,  บาท  
8. ผลทีคาดว่าจะได้รับ   

(1) สมาชิกสนใจในกิจการของสหกรณ์มากขนึ 
(2) สมาชิกเข้าใจในระบบการบริหารงานของสหกรณ์ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
 
โครงการที 3   "ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดาํเนินการ" 

1. การดาํเนินการ  ประชมุสมัมนาแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ
ดําเนินการ เนืองจากในแตล่ะปีจะมีกรรมการทีได้รับเลือกตงัเข้ามาใหม่ ร่วมกบัเจ้าหน้าทีสว่น
ราชการทางสหกรณ์ เพือให้อยูใ่นกรอบของพระราชบญัญัตสิหกรณ์   

2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปีทีผา่นมา 
แก้ไขในสว่นทีบกพร่อง และพฒันาสูส่หกรณ์ชนันํา 
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3. วัตถุประสงค์  
(1) เสริมความรู้ทีมีอยูแ่ล้ว ให้มากขนึ 
(2) ทบทวนบทบาทสิทธิและหน้าทีของกรรมการดําเนินการ 
(3) กําหนดโครงการตา่ง ๆ ของสหกรณ์ และทบทวนผลการดําเนินกิจการทีผา่นมา 

4. ลักษณะของโครงการ คณะกรรมการดําเนินการเข้าร่วมประชมุสมัมนาและศกึษาดงูาน 
5. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จดัการ และผู้ รับเชิญทีเกียวข้อง 
6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ  – 5 วนั  
7. งบประมาณ   สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน  ,  บาท  
8. ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจะได้แลกเปลียนความคิดเห็น รับทราบปัญหาของแตล่ะ
หนว่ยงานแก้ไขปัญหา และพฒันาสหกรณ์ให้ก้าวไกลด้วยความมนัคง 

(2) รับทราบแนวทางใหม ่ๆ จากสว่นราชการทีเกียวข้องกบังานสหกรณ์ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั 

 
โครงการท ี4   “ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าทีสหกรณ์” 

1. การดาํเนินการ  กําหนดประชมุสมัมนาให้การศกึษาอบรมเจ้าหน้าทีสหกรณ์ทกุปี 
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนงานทีปฏิบตัทิงังานประจําและงานบริการในรอบปีที

ผา่นมา แก้ไขในส่วนทีบกพร่องพร้อมทงัพฒันางานใหม ่ๆ ให้ดีขนึ 
3. วัตถุประสงค์ 

(1) เพือเพิมพนูความรู้ทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าทีและลกูจ้างของสหกรณ์ 
(2) เพือเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลียนแปลงและพฒันาการบริการ 

4. ลักษณะโครงการ  สมัมนาทบทวนงานประจํา, งานบริการ และศกึษาดงูาน  
5. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าทีสหกรณ์ทกุคน 
6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ  -  วนั  
7. ประมาณการรายจ่าย สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน ,  บาท 
8. ผลทคีาดว่าจะได้รับ    พฒันางานประจําควบคูง่านบริการ และพฒันาองค์กร 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 
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โครงการท ี5   “ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ ในต่างประเทศ” 
1. การดาํเนินการ  สหกรณ์กําหนดโครงการทศันศกึษาศกึษาตา่งประเทศ  
2. หลักการและเหตุผล  สหกรณ์จะก้าวไปสู่ความสําเร็จตามอดุมการณ์ได้  สมาชิกต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และวิสยัทศัน์ด้านอืน ๆ ประกอบด้วย จงึควรมีโอกาสได้
ศกึษาดงูานและทศันศกึษาในตา่งประเทศ เพือศกึษาและนําไปสูก่ารปฏิบตัิให้เกิดความสําเร็จ  

3. วัตถุประสงค์     เพิมพนูความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาตา่ง ๆ  
4. ลักษณะโครงการ     เพือศกึษาวิถีชีวิต สภาพภมูิประเทศ และดงูานสหกรณ์เมือมีโอกาส 
5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกไมเ่กิน  คน กรรมการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ไมเ่กิน  คน 
6. ระยะเวลา               ใช้เวลาประมาณ  -  วนั  
7. งบประมาณ  สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย เป็นจํานวนเงิน ,  บาท  
8. ผลทีคาดว่าจะได้รับ สมาชิกได้โอกาสจากการทศันศกึษา ได้แลกเปลียนความคดิเห็น ได้

มิตรภาพและความสามคัคี ได้ศกึษาธรรมชาตแิละสภาพความเป็นอยู่ของประเทศนนั ๆ จะได้
นําไปประเมินผล เปรียบเทียบ และเกิดการพฒันาสิงใหม่ ๆ ทีดีกวา่   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินการร่วมกบักรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
----------------- 
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โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
จังหวัดเชียงใหม่

 ดวยศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) บานขุนอมลอง ม.9 ตําบลแมสาบ สังกัด
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอสะเมิง ปจจุบันมีผูเรียนและผูรับบริการ จํานวน 200 คน 
แยกเปนเดก็นกัเรยีน 7 คน นกัศกึษาสายสามัญ 12 คน ผูเรยีนสงเสรมิการรูหนงัสือ 35 คน ผูรบับริการการศึกษาตอเนือ่ง 
146 คน ใหบริการกลุมเปาหมายครอบคลุม 3 หยอมบาน ไดแก บานขุมอมลอง บานนากู และบานผายอง มาเปนเวลา 
18 ป ปจจุบัน อาคารเรียนมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม ทั้งสภาพภายนอกและภายใน อันเปนอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน และการใหบริการแกชุมชน 
 ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขุนอมลอง เขตพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ 
ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
 สหกรณออมทรัพย มศว จํากัด จึงไดสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แมฟาหลวง” บานขุนอมลอง ผานสหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด เปนจํานวนเงิน 450,000.00 
บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 
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 ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขุนอมลอง เปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ขนาด 11.00 X 
10.00 เมตร พื้นที่ใชสอย 75.5 ตารางเมตร งบประมาณการกอสราง 
 -  อาคารเรียน จํานวน 400,000.00 บาท 
 -  อุปกรณเด็กเลนสนาม จํานวน 50,000.00 บาท 
 วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด โดย นายธาดาศักด์ิ 
วชิรปรีชาพงษ ประธานกรรมการ สงมอบอาคารศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขุนอมลอง 
 ผูรวมรับมอบอาคารศูนยฯ ไดแก นายวิพัฒน ดวงโภชน (ประธานสหกรณพนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด 
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ หัวหนาศูนยโครงการหลวงปางดะ) นายเกษมศักดิ์ สุนทรพันธ (ปลัด
อําเภอสะเมิง) นางสาวจารวี มะโนวงศ (ผูอํานวยการ กศน. อําเภอสะเมิง) และนายพัฒนพงษ ชัยสุภา (นายก อบต. 
แมสาบ) พรอมการแสดงของเด็กนักเรียน ในชุด รางกระทบไม แสดงวิถีชีวิต ชาวปวากะเกอญอ 
 สหกรณออมทรัพย มศว จํากัด สนับสนุนการกอสรางศูนยการเรียนรู ผานสหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิ
โครงการหลวง จํากัด มาแลว 3 โครงการ คือ 
 ป 2557  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมสะปอก จังหวัดเชียงใหม 
 ป 2558  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมพัฒนา จังหวัดลําปาง 
 ป 2559  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยอีคาง จังหวัดเชียงใหม
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ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 

เวลา 09.09 น.

ทอดผ้าป่าสามัคคี 

เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ

ณ วัดดอนกู่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด

 ตามท่ีสมาชกิสหกรณออมทรพัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 
ไดร วมกันจัดงานบุญกุศลโดยการ
ทอดผาปาสามัคคีสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 
เพ่ือสมทบทุนสรางพระอุโบสถ ณ 
วัดดอนกู ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 
ปพุทธศักราช 2560 (วันอาทิตย ขึ้น 
7 คํ่า เดือน 8 ประกา)
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 โดยมวีตัถุประสงคเพ่ือรักษาประเพณีอนัดีงามของชาวพทุธ และเพือ่รวบรวมปจจัยอันเปนบรวิารขององคผาปา
สามคัค ีเพือ่สมทบทุนสรางพระอโุบสถ ใหมศีาสนสถานท่ีเหมาะสมสําหรบัประกอบพธิกีรรมของสงฆ และพทุธศาสนกิชน
ไดใชเปนศูนยกลางการทํากิจกรรมของชุมชน ซึ่งเปนการสงเสริมการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง เปน
สถาบันหลักของชาติสืบไป ทั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมด สหกรณไมไดหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
 การรวมบุญทอดผาปาสามัคค ีไดผลสําเร็จเปนทีเ่รยีบรอยดี ไดรบัเงินบริจาคท้ังสิน้ เปนจาํนวนเงิน 392,110.00 
บาท (สามแสนเกาหมื่นสองพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน)
 จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแหงบุญกุศลท่ีไดบําเพ็ญแลว จงเปนพลวปจจัย อํานวยผล
ใหทานและครอบครัวประสบแตความสุขความเจริญดวยอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาน ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนาน
เทอญ
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113ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561



ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561114



115ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561



ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561116



117ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561



ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561118



119ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561



ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561120
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