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ปี 2558 

(ล้านบาท)

ประมาณการ ปี 2559 ท�าได้จริง เปรียบเทียบกับปี 2558 เปรียบเทียบกับประมาณการ

(ล้านบาท)

เพิ่ม (ลด) 

จากปี 2558 

(ล้านบาท)

อัตรา 

เพิ่ม (ลด) 

(ร้อยละ)

(ล้านบาท) %

เพิ่ม (ลด) 

จากปี 2558 

(ล้านบาท)

อัตรา 

เพิ่ม (ลด) 

(ร้อยละ)

เพิ่ม (ลด) จาก

ประมาณการ 

(ล้านบาท)

อัตรา 

เพิ่ม (ลด) 

(ร้อยละ)

1.	ทุนด�าเนินงาน 23,402.87	 24,871.87	 	1,469.00	 	6.28	  25,956.98  100.00 	2,554.11	 	10.91	  1,085.11  4.36 

	 •	ทุนเรือนหุ้น 4,018.10	 4,402.10	 	384.00	 	9.56	  4,430.70  17.07 	412.60	 	10.27	  28.60  0.65 

	 •	เงินรับฝาก 14,757.29	 15,436.29	 	679.00	 	4.60	  16,570.12  63.84 	1,812.83	 	12.28	  1,133.83  7.35 

	 •	ทุนส�ารอง,	ทุนสะสมและอื่นๆ 1,448.48	 1,533.48	 	85.00	 	5.87	  1,517.16  5.84 	68.68	 	4.74	  (16.32)  (1.06)

	 •	เงินกู้ยืม 	3,179.00	 	3,500.00	 	321.00 	10.10	  3,439.00  13.25 	260.00	 	8.18	  (61.00)  (1.74)

2.	เงินให้กู้และเงินลงทุน 23,411.10	 24,896.10	 	1,485.00	 	6.34	  26,046.06  100.00 	2,634.96	 	11.26	  1,149.96  4.62 

	 •	เงินให้กู้แก่สมาชิก 4,568.86	 5,253.86	 	685.00	 	14.99	  4,985.90  19.14 	417.04	 	9.13	  (267.96)  (5.10)

	 •	เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 10,004.74	 10,004.74	 	-			 	-			  10,591.24  40.67 	586.50	 	5.86	  586.50  5.86 

	 •	เงินลงทุนด้านอื่น 8,837.50	 9,637.50	 	800.00	 	9.05	  10,468.92  40.19 	1,631.42	 	18.46	  831.42  8.63 

	 	 :	ตั๋วสัญญาใช้เงิน,	เงินฝาก 1,500.10	 1,500.10	 	-			 	-			  1,500.10  5.76 	-			 	-			  -    -   

	 	 :	ตราสารการเงินอื่น 7,337.40	 8,137.40	 	800.00	 	10.90	  8,968.82  34.43 	1,631.42	 	22.23	  831.42  10.22 

3.	ก�าไรสุทธิ 428.13 446.74	 	18.61	 	4.35	  484.45 	56.32	 	13.15	  37.71  8.44 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
ผลการด�าเนินงาน

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



รายงานประจ�าปี 2559
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ทุนด�าเนินงาน 17,625.99 100.00 19,404.27 100.00 20,157.29 100.00 23,402.87 100.00 25,956.98 100.00

	 ทุนเรือนหุ้น 2,946.57 16.72 3,287.55 16.94 3,645.68 18.09 4,018.10 17.17 4,430.70 17.07

	 เงินรับฝาก 11,439.58 64.90 12,035.78 62.03 13,356.95 66.26 14,757.29 63.06 16,570.12 63.84

	 ทุนส�ารองทุนสะสมและอื่นๆ 1,199.84 6.81 1,261.94 6.50 1,354.66 6.72 1,448.48 6.19 1,517.16 5.84

	 เงินกู้ยืม 	2,040.00	 11.57 	2,819.00	 14.53 	1,800.00	 8.93 	3,179.00	 13.58 	3,439.00	 13.25

เงินให้กู้แก่สมาชิก 3,040.91 100.00 3,575.13 100.00 4,139.71 100.00 4,568.86 100.00 4,985.90 100.00

	 เงินกู้สามัญ 1,035.63 34.06 1,338.33 37.43 1,570.51 37.94 1,701.35 37.24 1,887.93 37.87

	 เงินกู้ฉุกเฉิน 2.14 0.07 7.08 0.20 10.05 0.24 14.22 0.31 16.93 0.34

	 เงินกู้พิเศษ 2,003.14 65.87 2,229.72 62.37 2,559.15 61.82 2,853.29 62.45 3,081.04 61.79

สมาชิกคงเหลือ 7,704		คน 7,972		คน 8,263		คน 8,632		คน 9,029		คน

เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก 1,867,361	บาท 1,922,143	บาท 2,057,682	บาท 2,175,092	บาท 2,325,930	บาท

เงินให้กู้เฉลี่ยต่อสมาชิก 			394,718	บาท 			448,461	บาท 		500,993	บาท 		529,293	บาท 		552,210	บาท

ก�าไรสุทธิต่อทุนเรือนหุ้น 10.64% 11.37% 11.40% 10.66% 10.93%

ก�าไรสุทธิ 313,620,698.85	บาท 373,872,193.19	บาท 415,769,204.18	บาท 428,135,947.98	บาท 484,449,203.17	บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
รายงานผลการเจริญเติบโต ปี 2555 - 2559
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้	: 821.04 	100.00	 933.22 	100.00	 1,007.28 	100.00	 1,053.99 	100.00	 1,154.79 	100.00	

	 ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้ 151.93 	18.51	 174.55 	18.70	 199.23 	19.78	 229.97 	21.82	 238.37 	20.64	

	 ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน 668.83 	81.46	 758.38 	81.27	 807.64 	80.18	 823.68 	78.15	 916.16 	79.34	

	 รายได้อื่น 0.28 	0.03	 0.29 	0.03	 0.41 	0.04	 0.34 	0.03	 0.26 	0.02	

รายได้ 821.04 	100.00	 933.22 	100.00	 1,007.28 	100.00	 1,053.99 	100.00	 1,154.79 	100.00	

ดอกเบี้ยจ่าย 453.93 	55.29	 504.79 	54.09	 537.23 	53.33	 569.03 	53.99	 619.07 	53.61	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 53.49 	6.51	 54.56 	5.85	 54.28 	5.39	 56.83 	5.39	 51.27 	4.44	

ก�าไรสุทธิ 313.62 	38.20	 373.87 	40.06	 415.77 	41.28	 428.13 	40.62	 484.45 	41.95	

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
รายงานโครงสร้างรายได้และก�าไรสุทธิ ปี 2555 - 2559



รายงานประจ�าปี 25596

สวัสดิการ
เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิต

	เป็นสมาชิกน้อยกว่า		 1	ปี		 		 	 ได้รับ	 20,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 1	ปี	 ถึง		 5	ปี		 ได้รับ	 30,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 	6	ปี		 ถึง		 10	ปี		 ได้รับ	 50,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่	 11	ปี		 ถึง		 15	ปี		 ได้รับ	 70,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 16	ปี		 ถึง		 20	ปี		 ได้รับ	 90,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 21	ปี		 ถึง		 25	ปี		 ได้รับ		 110,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 26	ปี		 ถึง		 30	ปี		 ได้รับ		 130,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 31	ปี		 ถึง		 35	ปี		 ได้รับ		 150,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 36	ปี		 ถึง		 40	ปี		 ได้รับ		 170,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 41	ปีขึ้นไป	 	 ได้รับ	 200,000		 บาท

การประสบอุบัติเหตุถึงกับสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ

	เสียชีวิต		 	 	 	 		 300,000		 บาท
	มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ	หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า	หรือสายตา	2	ข้าง	 300,000		 บาท
	มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า		 300,000		 บาท
	มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง		 		 300,000		 บาท	
	เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง	 		 300,000		 บาท
	มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ	 	 	 	 	 180,000		 บาท	
	เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า	 	 	 	 	 180,000		 บาท
	สายตาหนึ่งข้าง		 	 	 		 	 180,000		 บาท
การเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเบิกได้ครั้งละไม่เกิน 15,000 บาท

ทุนสงเคราะห์สมาชิก หรือคู่สมรส หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิกประสบภัยพิบัติ 

	ที่พักและทรัพย์สินของสมาชิกเอง	ตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน		 50,000		 บาท
	ที่พักและทรัพย์สินของสมาชิกเช่าอาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า	1	ปี	
					ได้รับความช่วยเหลือ	ไม่เกินวงเงิน		 	 	 20,000		 บาท	
	ที่พักและทรัพย์สินของคู่สมรส	หรือบิดา	หรือมารดาได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน	วงเงิน		20,000		 บาท	

ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิก 

	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 1	ปี		 ถึง		 5	ปี		 ได้รับ		 	6,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 6	ปี		 ถึง		 10	ปี		 ได้รับ		 	7,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่	 11	ปี		 ถึง		 15	ปี		 ได้รับ		 	8,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่	 16	ปี		 ถึง		 20	ปี		 ได้รับ		 	9,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่	 21	ปี		 ถึง		 25	ปี		 ได้รับ		 10,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่	 26	ปี		 ถึง		 30	ปี		 ได้รับ		 11,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 31	ปี		 ถึง		 35	ปี		 ได้รับ		 12,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 36	ปี		 ถึง		 40	ปี		 ได้รับ		 13,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 41	ปีขึ้นไป		 	 ได้รับ		 14,000		 บาท

ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อท�าการสมรส 
เมื่อสมาชิกสมรสและได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย	
จะได้รับการช่วยเหลือรายละ		 	 	 	 1,500		 บาท	



สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
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ทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

	สมาชิกที่เป็นโสดที่เป็นสมาชิกใน	สอมธ.ตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	และมีอายุครบ	50	ปีบริบูรณ์	
ไม่เคยขอรับสวัสดิการของ	สอมธ.	เกี่ยวกับบุตร	จะได้รับสวัสดิการในอัตราคนละ	1,500	บาท

ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาล 

สหกรณ์จะจ่ายเงินสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้เฉพาะสมาชิกที่เข้ารับการรักษาประเภทคนไข้ใน	อัตราวันละ	
300	บาท	แต่ไม่เกินครั้งละ	20	วันต่อครั้ง	

กองทุนเกษียณอายุราชการ

1. กรณีออกจากราชการหรืองานประจ�าเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 10	ปี		 ถึง		 15	ปี	 	 10,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 16	ปี		 ถึง		 20	ปี	 	 20,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 21	ปี		 ถึง		 25	ปี	 	 30,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 26	ปี		 ถึง		 30	ปี	 	 40,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 31	ปี		 ถึง		 35	ปี	 	 50,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 36	ปีขึ้นไป	 	 	 60,000		 บาท

2. กรณลีาออกจากราชการหรอืงานประจ�า เมือ่มอีายนุ้อยกว่า 50 ปี แต่รบัราชการหรอืงานประจ�าตัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 10	ปี		 ถึง		 15	ปี	 	 	5,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 16	ปี		 ถึง		 20	ปี		 	 10,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 21	ปี		 ถึง		 25	ปี		 	 15,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 26	ปี		 ถึง		 30	ปี	 	 20,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 31	ปีขึ้นไป	 	 	 25,000		 บาท	

กรณีสมาชิกอายุครบ 61 ปี ถึง 85 ปีบริบูรณ์ 

	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 1	ปี		 ถึง		 5	ปี		 	 400		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 6	ปี		 ถึง		 10	ปี		 	 800		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 11	ปี	 ถึง		 15	ปี		 	 1,600		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 16	ปี		 ถึง		 20	ปี		 	 	2,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 21	ปี		 ถึง		 25	ปี		 	 	3,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 26	ปี		 ถึง		 30	ปี		 	 	4,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 31	ปี		 ถึง		 35	ปี		 	 	5,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 36	ปีขึ้นไป		 	 		 6,000		 บาท	
	โดยจ�านวนเงินที่สมาชิกรับไปแล้ว	จะหักออกจากเงินทดแทนตามสิทธิที่สมาชิกจะได้รับจากรณีเสียชีวิต	

ทนุสาธารณประโยชนเ์พื่อช่วยเหลอืสมาชิกที่มหาวทิยาลยัใหอ้อกจากราชการ เพราะเหตทุพุพลภาพ 

	เป็นสมาชิกน้อยกว่า		 1	ปี		 	 		 	 10,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 1	ปี		 ถึง		 5	ปี		 	 	20,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 6	ปี		 ถึง		 10	ปี		 	 	40,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 11	ปี		 ถึง		 15	ปี		 	 	60,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 16	ปี		 ถึง		 20	ปี		 	 	80,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 21	ปี		 ถึง		 25	ปี		 	 100,000		 บาท	
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 26	ปี		 ถึง		 30	ปี		 	 120,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 31	ปี		 ถึง		 35	ปี		 	 140,000		 บาท
	เป็นสมาชิกตั้งแต่		 36	ปีขึ้นไป		 	 	 160,000		 บาท
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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผมขอแสดงความยนิดมีายงัสหกรณ์ออมทรัพย์	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มาในโอกาสนีอ้กีคร้ังหนึง่	

ทั้งที่มีบทบาทเกื้อกูลสมาชิกของสหกรณ์ฯ	 เอง	

ได้เป็นอย่างดี	 ในปีที่ผ ่านมา	 ขอขอบคุณท่าน

ประธานและกรรมการทุกท่าน	ตลอดจนเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ฯ	ด้วย	มองดูแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์

ของเรากเ็หมอืนธนาคารท่ีเราฝากเงนิ	ถอนเงนิ	และ

กูเ้งนิ	โดยทัว่ไป	แต่ทีต่่างกนัออกไปกค็อืทีส่หกรณ์ฯ	

น้ันสมาชิกจะเป็นเจ้าของอยู่ด้วย	 เพราะต้องมีหุ้น	

ดังนั้น	 เมื่อมีทีท่าว่าทางราชการได้มีความสนใจ	

มากขึ้นและจะให้มีการคุ้มครองสหกรณ์ฯ	ให้คล้าย

กับธนาคารด้วย	จึงขอให้เป็นจริงได้โดยเร็ว

(ศาสตราจารย์พิเศษ	นรนิติ	เศรษฐบุตร)

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจากอธิการบดี

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	(สอมธ.)	เป็นสหกรณ์ทีจั่ดต้ังขึน้

โดยการรวมกลุ่มของบรรดาอาจารย์	ข้าราชการ	และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี	พ.ศ.	2515	ด้วยทุนจดทะเบียน	0.62	ล้านบาท	โดย
มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้บรรดาสมาชิกรู้จัก
การออมทรัพย์เงินส่วนหนึ่งของรายได้	และช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนทางด้านการเงินในคราวที่จ�าเป็น	อีกทั้ง
เป็นสวัสดิการแบบหนึ่งให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

การด�าเนินงานของ	สอมธ.	เจริญก้าวหน้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง	โดย	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2559	สอมธ.	มีทุนด�าเนิน
การจ�านวน	25,904.55	ล้านบาท	และมีสมาชิกจ�านวน	8,979	
คน	โดยในเฉพาะระหว่างปี	2558	-	2559	สอมธ.	มีทุนด�าเนิน
การเพิ่มขึ้นถึงกว่า	2,000	ล้านบาท

ในปีหนึ่งๆ	สอมธ.	 ได้ด�าเนินกิจกรรมให้แก่สมาชิกของสหกรณ์อยู่เสมอ	ไม่ว่าจะเป็นการจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิก	 เช่น	 เงินเพื่อการส่งเสริมการศึกษาบุตร	การสมรส	การท�าศพของสมาชิก	
การท�าการกุศลกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มีการจัดสัมมนานอกสถานที่และจัดสัมมนาตาม	
หน่วยงาน	จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้แก่สมาชิกผู้มีอุปการคุณแก่	 สอมธ.	และท้ายท่ีสุด	
จัดให้มีการประชุมสามัญประจ�าปี	 เพื่อรับทราบการด�าเนินการ	 รับทราบการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ	การพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ	รวมถึงการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แก่กรรมการบริหารสหกรณ์ในการบริหารงานต่อไป

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของสมาชิก	 สอมธ.	
ทุกคนในรอบปีที่ผ่านมา	 ขอให้ท่านรักษาความส�าเร็จนี้ไว้เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์น้ันเป็นสหกรณ์ชัน้น�าของประเทศ	และสามารถอ�านวยประโยชน์
และสร้างความพงึพอใจให้แก่เหล่าสมาชกิ	สอมธ.	ให้สมกบัทีเ่หล่าสมาชกิให้ความไว้วางใจ
ในการปฏิบัติงานของ	สอมธ.	เสมอมา

สุดท้ายน้ี	ผมขออ�านวยพรให้การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้นไป	และขอให้คณะกรรมการบริหาร	สมาชิก	และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จงประสบแต่ความสุขความเจริญกันทั่วทุกคน

(ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจากประธานกรรมการ สอมธ.

เรียน	ท่านสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

จ�ากัด	ที่เคารพรักทุกท่าน
ตามที่ผมได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมใหญ่	

สามัญประจ�าปี	 2559	 ให้เป็นตัวแทนของเพ่ือน
สมาชิกให้ท�าหน้าที่ประธานกรรมการในปี	 2559	
-	 2560	 เพื่อเข ้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 ร่วมกับคณะ
กรรมการด�าเนินการชุดที่	45	พร้อมกับฝ่ายจัดการ	
ดูแลกิจการสหกรณ์	ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน	 การบริหารงานในรอบปีบัญชี	 2559	ที่ผ่านมา	
นับว่าประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง	 โดยสามารถสร้างก�าไร
สุทธิได้	484,449,203.17	บาท	ผลก�าไรดังกล่าวก็จะตกแก่
มวลสมาชกิทัง้ผูฝ้ากเงนิ	ผูกู้เ้งนิ	ผูถ้อืหุน้	และผูร้บัสวสัดกิาร	
ในปี	2559	เป็นช่วงท่ีสหกรณ์สร้างความศรทัธาและความเชือ่มัน่ต่อมวลสมาชกิ	และสถาบนัการเงนิ
ภายนอก	คณะกรรมการด�าเนินการ	และเจ้าหน้าที่	ได้มีการบริหารงานและติดตามอย่างใกล้ชิด	จึง
ท�าให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์	
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก	 โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม	
หลักการสหกรณ์	เป็นแหล่งเงินทุนภายในที่ดีส�าหรับสมาชิก	สามารถสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในชีวิตเพราะส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออม	รู้จักใช้จ่าย	สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินด	ี
คณะกรรมการด�าเนนิการ	จงึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาให้สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
จ�ากัด	 ให้เป็นท่ีพึ่งได้อย่างแท้จริง	จึงขอให้สมาชิกมีความมั่นใจในระบบสหกรณ์	และเชื่อมั่นต่อ	
คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่

ท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบพระคุณในความร่วมมือของสมาชิก	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการ
ด�าเนินการ	และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีช่วยเหลือ	และให้การสนับสนุนกิจการของสหกรณ	์
จนท�าให้ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นตามล�าดับ	 ขอให้	
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายอ�านวยพรให้สมาชิกทุกท่าน	มีความสุข	ความเจริญสืบไป	และหวังว่า
สมาชิกทุกท่านจะให้การสนับสนุน	สอมธ.	เป็นอย่างดี	เช่นนี้ตลอดไป

(รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	ศุภชัย	ฐิติอาชากุล)
ประธานกรรมการ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา 
สอมธ.ปี 2559

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
	 	 ศาสตราจารย์พิเศษ	นรนิติ		 	 เศรษฐบุตร

	 	 ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด		 	 	 เลิศไพฑูรย์

	 	 รองศาสตราจารย์มนตรี		 	 	 บริสุทธิ์

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เต็มใจ		 	 สุวรรณทัต

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิชัย		 	 จรรย์ศุภรินทร์

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.มนูญ		 	 พาหิระ

 ที่ปรึกษา
	 	 นายปรเมศวร์		 	 	 	 อินทรชุมนุม

	 	 ดร.อ�านวยพล		 	 	 	 แจ้งเจริญ
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นายอภินันท์ ชูหนู
รองประธานกรรมการ

ว่าที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด
รองประธานกรรมการ

นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว
เหรัญญิก

ผศ. ดร.ประชา คุณธรรมดี
รองประธานกรรมการ

นายชนินทร์ ชมดี
กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 45/2559
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

รศ. นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล
ประธานกรรมการ
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นางกนกรดา ศรวารี
กรรมการ

นายจ�าลอง พันธุฤทธิ์

กรรมการ

นายพุทธิวัฒน์ วิเศษสิงห์
กรรมการ

นายธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์
กรรมการ

นายโชติศักดิ์ กล�่าช้าง
กรรมการ

นางมาลี อินทร์ประเสริฐ
กรรมการ

นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์
กรรมการ

นายบุญเลิศ วั่นเส็ง
กรรมการ

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์
กรรมการ
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นางสุนันทา ญาณศีล
เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์

นางสาวจันทิมา ภู่อ่อน
เจ้าหน้าที่บริการสินเช่ือ

นางสาวนุชจรี เทียนขาว
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นายนุกูลกิต เรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายบริการสินเช่ือ

นางสาวนงลักษณ์ สีนวลนนท์สกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวรักชนก นาคนาค
เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์

นางสาวชุติกาญจน์ แตงเจริญ
เจ้าหน้าที่บริการสินเช่ือ

นายสุเมธ คงกล่อม
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางทพิวรรณ วฒันสิทธ์ิกุล
เจ้าหน้าที่อาวุโส

นางบุศริน ช้างอยู่
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายชวินโรจน์ โชครัตนมณฑล
พนักงาน

นายภาณุวัฒน์ ขวัญเซ่ง
เจ้าหน้าที่บริการสินเช่ือ

นางสาวนันทกา เทพดินินทร์
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางแพรวดาว วงศ์เฉลียว
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางสาวนิตยา โชครักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสหกรณ์

นางสาวกานดา เอี่ยมละออง
พนักงาน

นางกิติยา รามณรงค์
เจ้าหน้าที่บัญชีและประมวลผล

นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร
เจ้าหน้าที่บริการสินเช่ือ

นางสาววาสนา กิ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก
หัวหน้าฝ่ายบริการเงินออม

นายรังษี ธารารมย์
ผู้จัดการ

รายช่ือเจ้าหน้าที่ประจ�าปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
ส�านักงานท่าพระจันทร์
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นางสาวประภัสสร ทวีสิน
เจ้าหน้าที่บริการสินเช่ือ

นางสาวณัฐณิชา งานขยัน
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางสาวสุธารัตน์ จันทเนตร
เจ้าหน้าที่อาวุโส 

นางแสงเทียน ปรุงแสง
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายปัณณวิชญ์ ชุ่มช่ืน
เจ้าหน้าที่บริการสินเช่ือ

นางสาวภัทรพร เสนาจันทร์
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางจันทวรรณ คุณนามพันธ์
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางศิวาพร ไชยวานิช
หัวหน้าฝ่ายบริการเงินออม

นางสาววิศัลยา เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์

นางสาวธนัชพัชร์ ฤกษ์ดี
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางรัตนาวดี ทับทิมศรี
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

จ.ส.ต.หญิงศรีสุรีย์ มีแสงเงิน
เจ้าหน้าที่อาวุโส

นายชรินทร์  เทียรใส
พนักงาน

นางสาวอรวรรณ กุลเกียรติงามดี
เจ้าหน้าที่บริการสินเช่ือ

นางสาวมณธิชา ถาวรวยัคฆ์
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางพรชนัน โรจนเสน
เจ้าหน้าที่อาวุโส 

รายช่ือเจ้าหน้าที่ประจ�าปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

ส�านักงานศูนย์รังสิต
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ผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559
โดยประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จ�ากัด

ปี	2559	ถือได้ว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเริ่มพลิกตัวฟื้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย	และค่อยๆ	ฟื้นตัวปรับตัวขึ้น	

ช้าๆ	ทั้งในภาคส่วนต่างๆ	โดยปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก	จากจุดที่คาดการณ์ว่าเป็นจุดต�่าสุด	แม้จะ

ไม่เป็นไปตามอัตราที่หลายฝ่ายคาดการณ์	ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางการเมืองส่วนหนึ่ง	และเศรษฐกิจของโลก	ซึ่งมีผล

ต่อทั้งภาคการลงทุนและการเงิน

ส�าหรับภาวะการเงินและอัตราดอกเบ้ียในขบวนการสหกรณ์	ซึ่งสืบเนื่องจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่า	ท�าให้	

สภาพคล่องในระบบสหกรณ์มสีงูมากขึน้	และหลงัจากขบวนการสหกรณ์ผ่านภาวะวกิฤต	ิ2	ครัง้มาได้	ท�าให้ความเช่ือม่ัน	

ในระบบมมีากขึน้	และสภาพคล่องในระบบมสีงูมาก	แม้ความต้องการสนิเชือ่จะมมีาก	แต่ด้วยการเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

อ�านวยสินเช่ือของธนาคารพาณชิย์	จงึท�าให้เกดิการแข่งขนักนัมากยิง่ขึน้อกีทัง้จากภายในขบวนการ	และนอกขบวนการ

โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือส�าคัญ	ท�าให้ทิศทางดอกเบี้ยของสหกรณ์	ไม่สอดคล้องกับทิศทางของตลาดการเงินที่

เริ่มปรับตัวขึ้นสู่แนวโน้มขาขึ้น	ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	2559

ในปี	2559	สมาชิก	สอมธ.	ยังให้ความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าท่ี	 สอมธ.	 ท่ียึดมั่นใน

หลักการความซื่อสัตย์สุจริต	ความโปร่งใสตรวจสอบได้	ความเอื้ออาทร	การบริการที่รวดเร็ว	และค�านึงถึงความมั่นคง

ของสหกรณ์	โดยการน�าเงินไปลงทุนที่ไม่เสี่ยงภัย	หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด	และให้ผลตอบแทนทางการเงินที่ดี	รวมทั้ง	

มีการจัดสรรผลประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่มวลสมาชิก	รวมถึงชุมชนและสังคม	ในปี	2559	นับว่า	สอมธ.ประสบความ

ส�าเร็จในการด�าเนินงานเป็นอย่างดี	จ�านวนสมาชิก	สอมธ.ได้เพิ่มขึ้นจาก	8,632	คน	ในปี	2558	เป็น	9,029	คน	ในปี	

2559	หรือเพิ่มขึ้น	397	คน	เนื่องจากบุคลากรรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ให้ความเชื่อมั่น	ในสิทธิประโยชน์

ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก	สอมธ.และความม่ันคงของ	สอมธ.ในขณะท่ีทุนด�าเนินงานได้เพ่ิมข้ึนจาก	23,402.87	

ล้านบาท	ในปี	2558	เป็น	25,956.98	ล้านบาท	ในปี	2559	หรือเพิ่มขึ้น	2,554.11	ล้านบาท	หรือร้อยละ	10.91	โดย

ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากจาก	14,757.29	ล้านบาท	ในปี	2558	เป็น	16,570.12	ล้านบาท	ในปี	2559	

หรือเพิ่มขึ้น	1,812.83	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.28	 เนื่องจากสมาชิกผู้ฝากมีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของ	สอมธ.

และผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่สูงกว่าที่จะได้จากสถาบันการเงินอื่น	ในขณะที่ทุนเรือนหุ้นได้เพิ่มขึ้น	

จาก	4,018.10	ล้านบาท	ในปี	2558	เป็น	4,430.70	ล้านบาท	ในปี	2559	หรือเพิ่มขึ้น	412.60	ล้านบาท	หรือร้อยละ	

10.27	 เนื่องจากสมาชิกมีความพอใจในอัตราเงินปันผลของทุนเรือนหุ้นของ	สอมธ.ที่อยู่ในอัตราที่สูงมาก	(ร้อยละ	8	

ในปี	2558)	จึงท�าให้มีสมาชิกถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น	ในรอบปี	2559	ทุนส�ารอง	และทุนสะสมอื่นๆ	เพิ่มขึ้นจาก	1,448.48	

ล้านบาท	ในปี	2558	เป็น	1,517.16	ล้านบาท	ในปี	2559	หรือเพิ่มขึ้น	68.68	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.74	เนื่องจาก	

สอมธ.	มีข้อบังคับ	ในการจัดสรรก�าไรสุทธิไม่ต�่ากว่าร้อยละ	20	เข้าเป็นทุนส�ารองทุกปี	ในขณะที่เงินกู้ยืมของ	สอมธ.ได้

เพิ่มขึ้นจาก	3,179.00	ล้านบาท	ในปี	2558	เป็น	3,439.00	ล้านบาท	ในปี	2559	หรือเพิ่มขึ้น	260.00	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	8.18	โดยการน�าเอาพันธบัตรและตราสารการเงินระยะยาวที่	สอมธ.	มีอยู่ไปค�้าประกันเงินกู้ยืมแบบตั๋วสัญญา

ใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์	 เพื่อน�ามาใช้เป็นฐานในการบริหารต่อทุนไปสู่เป้าหมายของการมีรายได้เพิ่มขึ้น	 เพื่อท�าให	้

ผลประโยชน์ทางการเงินของ	สอมธ.และสมาชิก	สอมธ.สูงขึ้น

การบรหิารเงนิทุนท่ีส�าคญัของ	สอมธ.ประกอบด้วย	เงนิให้กูแ้ก่สมาชกิ	เงนิให้กูแ้ก่สหกรณ์อืน่	เงนิลงทนุระยะสัน้	

และระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงและไม่ขัดกับข้อบังคับของนายทะเบียนสหกรณ์	เงินฝากธนาคารพาณิชย์	และชุมนุม
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สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาสภาพคล่อง	 เป็นยอดรวมท้ังส้ิน	26,046.06	

ล้านบาท	โดยเป็นเงินให้กู้แก่สมาชิกจ�านวนเงิน	4,985.90	ล้านบาท	 (ประกอบด้วย	 เงินกู้สามัญ	1,887.93	ล้านบาท	

เงนิกูฉ้กุเฉนิ	16.93	ล้านบาท	และเงนิกูพ้เิศษ	3,081.04	ล้านบาท	โดยมอีตัราดอกเบีย้เงินกูร้้อยละ	5.00	เท่านัน้)	เงนิให้กู	้

แก่สหกรณ์อื่น	10,591.24	ล้านบาท	และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน	เงินฝากประจ�าชุมนุมสหกรณ์	 เงินฝากธนาคาร

พาณิชย์	และตราสารการเงินอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	10,468.92	ล้านบาท

ในปี	2559	สอมธ.มีรายได้รวมทั้งสิ้น	1,154.79	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	ซึ่งมีรายได้	1,053.99	ล้านบาท	

หรือเพิ่มขึ้น	100.80	ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.56	 โดยรายได้ของ	สอมธ.	ประกอบด้วย	ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้	

จ�านวน	238.37	ล้านบาท	 (ร้อยละ	20.64)	ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน	จ�านวน	916.16	ล้านบาท	 (ร้อยละ	79.34)	และ

รายได้อื่นๆ	จ�านวน	0.26	ล้านบาท	(ร้อยละ	0.02)	ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายของ	สอมธ.	ได้เพ่ิมข้ึนจาก	625.86	ล้านบาท	

ในปี	2558	เป็น	670.34	ล้านบาท	ในปี	2559	หรือเพิ่มขึ้นจ�านวน	44.48	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.11	 ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย	 เป็นจ�านวน	619.07	ล้านบาท	 (ร้อยละ	92.35	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด)	และค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานจ�านวน	51.27	ล้านบาท	 (ร้อยละ7.65	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด)	ท�าให้ในปี	2559	สอมธ.มีก�าไรสุทธ	ิ

484.45	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	428.13	ล้านบาท	ในปี	2558	หรือมีก�าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น	56.32	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	13.15	

ในด้านการจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชกิในปี	2559	สอมธ.ได้ใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์แก่สมาชกิเป็นจ�านวน	

6,065,150.00	บาท	โดยจ่ายเป็นเงนิเพือ่ส่งเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิ	3,484,250.00	บาท	จ่ายเพ่ือสวสัดิการของสมาชกิ	

2,462,400.00	บาท	(การสมรส	การศพ	ค่ารกัษาพยาบาล	สมาชกิผูเ้ป็นโสด)	เพือ่กจิกรรมและการกศุลของมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์	จ�านวน	50,000.00	บาท	(ประกอบด้วย	กฐินพระราชทาน	มธ.	จ�านวน	40,000.00	บาท	สนับสนุนร้าน

ธรรมศาสตร์กาชาด	จ�านวน	10,000.00	บาท)	และช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ	68,500.00	บาท	จ่ายเงินกองทุน

ทดแทน	7,092,085.20	บาท	เพือ่เป็นค่าเบ้ียประกนัอบุตัเิหตใุห้แก่สมาชกิทกุคนเป็นจ�านวนเงนิ	1,398,286.00	บาท	กรณี

สมาชิกถึงแก่กรรมจ�านวน	21	ราย	เป็นเงิน	2,253,000.00	บาท	ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุจ�านวน	87	ราย	

เป็นเงิน	335,485.20	บาท	กรณสีมาชกิเสยีชวีติจากการประสบอบุติัเหตุ	จ�านวน	2	ราย	เป็นจ�านวนเงิน	600,000.00	บาท	

จ่ายเงินกองทนุทดแทนรายปีให้แก่สมาชกิทีม่อีายตุัง้แต่	61	ปี	ถงึ	85	ปี	จ�านวน	486	ราย	เป็นจ�านวนเงนิ	3,903,600.00	

บาท	และจ่ายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ	จ�านวน	109	ราย	เป็นจ�านวนเงิน	4,660,000.00	บาท	

ในด้านการพัฒนาคุณภาพวิชาการแก่สมาชิกได้จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่	2	ครั้งๆ	ละ	210	คน	ครั้งที่	1	

วนัที	่25-26	มถินุายน	2559	ณ	โรงแรม	โกลเด้นบีช	ชะอ�า	จงัหวดัเพชรบรุ	ีและครัง้ที	่2	ระหว่างวนัที	่26-27	พฤศจกิายน	

2559	ณ	ออโรร่า	รีสอร์ท	 เขาใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา	ใช้จ่ายเงินจ�านวน	885,966.80	บาท	จัดสัมมนาสมาชิกตาม

หน่วยงาน	6	หน่วยงาน	 (คณะนิติศาสตร์	กองคลัง	กองบริหารศูนย์ล�าปาง	วิทยาลัยสหวิทยาการ	กองแผนงาน	และ	

กองบรหิารศนูย์รงัสติ)	ให้เงนิสนบัสนนุ	43,200.00	บาท	จดัโครงการส่งเสรมิจรยิธรรม	จดัเลีย้งอาหารกลางวนัเดก็ก�าพร้า

และเด็กด้อยโอกาส	ณ	วัดโบสถ์วรดิตถ์	จังหวัดอ่างทอง	ใช้จ่ายเงินจ�านวน	114,820.00	บาท	

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของกรรมการและเจ้าหน้าที่	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	

ได้จัดส่งกรรมการด�าเนนิการเข้าร่วมการสมัมนากรรมการใหม่	เข้าร่วมสมัมนาไตรภาควีชิาการ	ระหว่างสหกรณ์ออมทรพัย์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จ�ากัด	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	และสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ�ากัด	ในปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ�ากัด	เป็นผู้ด�าเนินการจัดสัมมนา

ระหว่างวันที่	11-13	พฤศจิกายน	2559	ณ	โรงแรม	ฮอลิเดย์	อินน์	จังหวัดเชียงใหม่	เรื่อง	“ภาวะเศรษฐกิจและทิศทาง

อัตราดอกเบี้ยปี 2560”
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ในด้านการประชาสัมพันธ์	 ได้จัดท�าวารสารประจ�าเดือนของ	สอมธ.	จัดท�าแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	

เร่งด่วนควบคู่กันไปกับการเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ออนไลน์	มีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจ�าปี	2559	

ณ	โรงแรมใบหยก	เพื่อตอบแทนสมาชิกที่มีอุปการคุณแก่	สอมธ.	มีสมาชิกเกษียณอายุราชการ	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	

และผู้บริหารระดับคณะต่างๆ	คณะกรรมการด�าเนินการ	และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ	รวมทั้งสิ้น	180	คน	ใช้จ่าย

ไปจ�านวน	186,300.00	บาท	และสนับสนุนการจัดการจัดท�าเสื้อในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

จ�านวน	180,000	บาท

ในด้านสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์	สอมธ.ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน	การให้ความรู้ทาง

วิชาการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์	รวมทั้งการร่วมเป็นเจ้าภาพ	การจัดสัมมนาวิชาการไตรภาคี	การต้อนรับและให้ความรู	้

แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ	 ท่ีขอมาดูงานการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	จ�ากัด	

ในปี	2559	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จ�ากัด	ได้รับการประเมินธรรมาภิบาลและการบริหาร

จัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในสหกรณ์ของสหกรณ์	และการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	จากส�านักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ดังนี้

1.	ผลการประเมินธรรมาภิบาล	และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในสหกรณ์ของสหกรณ	์

ผลการประเมินการก�ากับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์	อยู่ในระดับ	“ดีมาก”	และผลการประเมินการ

บริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมาภายในของสหกรณ์	ผลประเมิน	คือ	“ผ่าน”

2.	ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	เป็นการวัดความเป็นองค์กรสมาชิกตามหลักการสหกรณ์	การปฏิบัติตาม

กฎหมาย	และการบรหิารจดัการภายใน	โดยเพิม่ประสิทธภิาพการพัฒนาสหกรณ์ด้วยตัวสมาชกิและสหกรณ์เองเป็นหลกั	

เน้นให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเองให้ผ่านมาตรฐาน	โดยได้ก�าหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ที่

พิจารณาจากผลการด�าเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์	โดยก�าหนดระดับมาตรฐานไว้	4	ระดับ	คือ	

ระดับมาตรฐานดีเลิศ	ดีมาก	ดี	และไม่ผ่านมาตรฐาน	สอมธ.ผ่านมาตรฐาน	“ระดับดีเลิศ”

ปี	2559	เป็นปีที่สหกรณ์เริ่มฟื้นตัวเข้าสู่ความเป็นสหกรณ์ท่ีมีความมั่นคงและยั่งยืน	 เพ่ือความมุ่งมั่นท่ีจะเป็น

องค์กรเพื่อมวลสมาชิกท่ีเป็นสวัสดิการทางการเงิน	จากผลการด�าเนินงาน	นอกจากจะให้ผลตอบแทนแก่ผู้เกี่ยวข้อง	

ต่างๆ	ทั้งผู้ฝากเงิน	ผู้กู้เงิน	ผู้ถือหุ้น	และผู้รับสวัสดิการได้แล้ว	ยังเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่	สอมธ.	โดยนับได้ว่าบรรลุ

ผลส�าเร็จทัง้ทางเป้าหมายการเงนิ	และเป้าหมายตามอดุมการณ์สหกรณ์	จงึนบัได้ว่าเป็นปีทีไ่ด้รบัความร่วมมอืและความ

เข้าใจจากมวลสมาชิกเป็นอย่างดี
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คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 45 ประจ�าปี 2559 ประกอบด้วย
1.	รศ.	นพ.ศุภชัย			 	 ฐิติอาชากุล	 	 ประธานกรรมการ

2.	นายอภินันท์			 	 ชูหนู	 	 	 รองประธานกรรมการ

3.	ว่าที่	ร.ต.อดิศร			 	 เอี่ยมสะอาด	 	 รองประธานกรรมการ

4.	ผศ.	ดร.ประชา			 	 คุณธรรมดี	 	 รองประธานกรรมการ

5.	นางสาวดุษฎี			 	 ช่วงแก้ว		 	 เหรัญญิก

6.	นางกนกรดา			 	 ศรวารี	 	 	 กรรมการ

7.	นายธนินท์รัฐ	 	 สุขสมกุลนันท์	 	 กรรมการ

8.	นางสาวจุฬาภรณ์		 พรหมมาพันธุ์	 	 กรรมการ

9.	นายจ�าลอง			 	 พันธุฤทธิ์	 	 กรรมการ

10.	นายโชติศักดิ์			 	 กล�่าช้าง		 	 กรรมการ

11.	นายบุญเลิศ			 	 วั่นเส็ง	 	 	 กรรมการ

12.	นายพุทธิวัฒน์		 	 วิเศษสิงห์	 	 กรรมการ

13.	นางมาลี			 	 อินทร์ประเสริฐ	 	 กรรมการ

14.	นางสาวษิญาภา		 	 ชุณหวรานนท์	 	 กรรมการ

15.	นายชนินทร์			 	 ชมดี	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารงานเข้ามาช่วยในการ

ให้ค�าแนะน�าปรึกษา		ตลอดจนเพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัว	 	 จึงได้แต่งต้ังท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ	เพื่อรับผิดชอบด�าเนินงาน	สอมธ.	ดังนี้

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา สอมธ. ปี 2559
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์พิเศษ	นรนิติ			 	 เศรษฐบุตร

ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด			 	 เลิศไพฑูรย์

รองศาสตราจารย์มนตรี			 	 บริสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เต็มใจ			 	 สุวรรณทัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิชัย			 จรรย์ศุภรินทร์

รองศาสตราจารย์	ดร.มนูญ				 พาหิระ

ที่ปรึกษา
นายปรเมศวร์			 	 	 อินทรชุมนุม

ดร.อ�านวยพล			 	 	 แจ้งเจริญ

คณะกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2559
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1. คณะอนุกรรมการวางแผน
ท�าหน้าที่การวางแผนและก�าหนดแนวทาง		และทิศทางนโยบายของสหกรณ์	การประเมินผลการด�าเนินงานของ

สหกรณ์		วางมาตรการและแนวทางเงนิออมและเงนิกูข้องสมาชกิ	รวมทัง้การวางแผน	เพือ่การด�าเนนิการโครงการต่างๆ		

เพื่อความก้าวหน้าและเจริญเติบโตของ	สอมธ.ประกอบด้วยกรรมการอ�านวยการ	และประธานอนุกรรมการทุกชุด	

ดังมีรายนามต่อไปนี้

						 1.	รศ.	นพ.ศุภชัย		 ฐิติอาชากุล	 	 ประธานอนุกรรมการ

						 2.	นายอภินันท์	 	 ชูหนู	 	 			 อนุกรรมการ

						 3.	ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 						 อนุกรรมการ

						 4.	ผศ.	ดร.ประชา		 คุณธรรมดี	 					 อนุกรรมการ

					 5.	นายชนินทร์	 	 ชมดี										 	 อนุกรรมการ

						 6.	นางสาวดุษฎี	 	 ช่วงแก้ว					 	 อนุกรรมการ

						 7.	นางสาวจุฬาภรณ์	 พรหมมาพันธุ์				 	 อนุกรรมการ

						 8.	นายรังษี	 	 ธารารมย์	 	 อนุกรรมการ

						 9.	นางแสงเทียน		 ปรุงแสง				 	 อนุกรรมการ

	 									10.	นางสาวนงลักษณ์					 สีนวลนนท์สกุล										 เลขานุการ

2. คณะกรรมการอ�านวยการ  
ท�าหน้าทีบ่รหิารและควบคมุสภาพคล่องทางการเงนิของสหกรณ์	การบรหิารเงนิเพือ่การลงทนุรวมทัง้			การควบคมุ

บริหารงานจัดการ	และการบริหารทั่วไป	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	เหรัญญิก	เลขานุการ	

ผู้จัดการ	และผู้ช่วยผู้จัดการ	ดังมีรายนามต่อไปนี้

						 1.	รศ.	นพ.ศุภชัย		 ฐิติอาชากุล	 	 ประธานกรรมการ

						 2.	นายอภินันท์	 	 ชูหนู	 	 				 กรรมการ

						 3.	ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 						 กรรมการ

						 4.	ผศ.	ดร.ประชา		 คุณธรรมดี	 					 กรรมการ

					 5.	นายชนินทร์	 	 ชมดี										 	 กรรมการ

						 6.	นางสาวดุษฎี	 	 ช่วงแก้ว					 	 กรรมการ

						 7.	นายรังษี	 	 ธารารมย์	 	 กรรมการ

						 8.	นางสาวนงลักษณ์	 สีนวลนนท์สกุล		 	 กรรมการ

						 9.	นางแสงเทียน		 ปรุงแสง		 	 กรรมการ

	 									10.	นางบุศริน	 	 ช้างอยู่							 	 เลขานุการ

3. คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน
ท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองค�าขอกู้	ประเภทพิเศษ	วางแนวทาง	ตรวจสอบ	ติดตามให้เป็นไปตามระเบียบแล้วน�า

เสนอคณะกรรมการด�าเนินการ	และมีอ�านาจในการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน	ดังมีรายนามต่อไปนี้

					 1.	นายอภินันท์	 	 ชูหนู	 	 				 ประธานกรรมการ

	 	 2.	นางสาวดุษฎี	 	 ช่วงแก้ว		 	 กรรมการ
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	 	 3.	นายธนินท์รัฐ	 	 สุขสมกุลนันท์	 	 กรรมการ

						 4.	นางสาวจุฬาภรณ์	 พรหมมาพันธุ์				 	 กรรมการ

	 	 5.	นายจ�าลอง	 	 พันธุฤทธิ์	 	 กรรมการ

	 	 6.	นายบุญเลิศ	 	 วั่นเส็ง	 	 	 กรรมการ

					 7.	นายรังษี	 	 ธารารมย์	 	 กรรมการ

					 8.	นางแสงเทียน		 ปรุงแสง		 	 กรรมการ

					 9.	นายนุกูลกิต	 	 เรืองศรี				 	 เลขานุการ	

								

4. คณะกรรมการเงินกู้สามัญ
ท�าหน้าทีพ่จิารณาอนมุตัคิ�าขอกูเ้งนิประเภทสามญั	การตรวจสอบ	การตดิตาม	รวมทัง้การวางแนวทางต่าง	ๆ	เพือ่

ให้เป็นไปตามระเบียบ	และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังมีรายนามต่อไปนี้

					 1.	นายอภินันท์	 	 ชูหนู				 	 	 ประธานกรรมการ

	 	 2.	นายชนินทร์	 	 ชมดี	 	 	 กรรมการ

	 					 3.	นางกนกรดา	 	 ศรวารี						 	 กรรมการ

	 					 4.	นายธนินท์รัฐ	 	 สุขสมกุลนันท์	 	 กรรมการ

	 	 5.	นายจ�าลอง	 	 พันธุฤทธิ์	 	 กรรมการ

	 	 6.	นายบุญเลิศ	 	 วั่นเส็ง	 	 	 กรรมการ

	 	 7.	นางสาวษิญาภา	 ชุณหวรานนท์	 	 กรรมการ

					 8.	นายรังษี	 	 ธารารมย์	 	 กรรมการ

					 9.	นางแสงเทียน		 ปรุงแสง		 	 กรรมการ

	 									10.	นายนุกูลกิต	 	 เรืองศรี				 	 เลขานุการ				

					

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน์ เงินกองทุนทดแทน และกองทุนเกษียณ
อายุราชการ    

ท�าหน้าทีอ่นมุตัคิ�าขอรบัการช่วยเหลอืการฌาปนกจิสงเคราะห์	สาธารณภยั	หรอืภยัพบิตัต่ิางๆ	เงนิทนุ	เพือ่การศึกษา	

เงนิกองทนุทดแทนและเงนิกองทุนเกษยีณอายรุาชการ	รวมทัง้การวางแนวทางในการให้การสงเคราะห์	และสวสัดกิารต่างๆ	

เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนและอื่นๆ	ให้เป็นไปตามระเบียบ	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 	 1.	ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 	 ประธานอนุกรรมการ

					 2.	นายอภินันท์	 	 ชูหนู	 	 		 อนุกรรมการ

					 3.	นางสาวดุษฎี	 	 ช่วงแก้ว		 	 อนุกรรมการ

	 				 4.	นายธนินท์รัฐ	 	 สุขสมกุลนันท์	 	 อนุกรรมการ

	 	 5.	นายโชติศักดิ์	 	 กล�่าช้าง		 	 อนุกรรมการ

	 	 6.	นางมาลี	 	 อินทร์ประเสริฐ	 	 อนุกรรมการ

	 	 7.	นางสาวษิญาภา	 ชุณหวรานนท์	 	 อนุกรรมการ

					 8.	นายรังษี	 	 ธารารมย์	 	 อนุกรรมการ

					 9.	นางแสงเทียน		 ปรุงแสง		 	 อนุกรรมการ

	 									10.	นางสาววันเพ็ญ	 หนูเล็ก	 	 	 เลขานุการ
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6. คณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท�าหน้าที่จัดอบรม	สัมมนา	และวิเทศวิชาการ	เพื่อพัฒนากรรมการ	เจ้าหน้าที่	และสมาชิก	โดยมีจุดประสงค์	เพื่อ

เสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจให้แก่กรรมการ	เจ้าหน้าที่	สมาชิกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา

เจริญเติบโตแก่	สอมธ.	อย่างมีเสถียรภาพ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	ตลอดจนจัดอบรมสัมมนาแก่ขบวนการสหกรณ์

ทั่วไป	ดังมีรายนามต่อไปนี้

					 1.	ผศ.	ดร.ประชา		 คุณธรรมดี		 	 ประธานอนุกรรมการ			

	 	 2.	นายอภินันท์	 	 ชูหนู	 	 	 อนุกรรมการ

	 	 3.	ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 	 อนุกรรมการ

	 					 4.	นายโชติศักดิ์	 	 กล�่าช้าง									 	 อนุกรรมการ				 	

					 5.	นายพุทธิวัฒน์		 วิเศษสิงห์	 	 อนุกรรมการ			

					 6.	นางมาลี	 	 อินทร์ประเสริฐ				 อนุกรรมการ				

	 	 7.	นางสาวษิญาภา	 ชุณหวรานนท์	 	 อนุกรรมการ

					 8.	นางสาวนิตยา		 โชครักษ์		 	 เลขานุการ

7. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์         
ท�าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสาร	และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานของ	สอมธ.แก่มวลสมาชิก	เสริมสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่าง	สอมธ.	สมาชิก	คณะกรรมการด�าเนินการ	เจ้าหน้าที่	ตลอดจนสื่อสารเพื่อให้เกิด	ความเข้าใจ

อันดีกับสหกรณ์อื่น	ดังมีรายนามต่อไปนี้

						 1.	นางสาวจุฬาภรณ์	 พรหมมาพันธุ์				 	 ประธานอนุกรรมการ

					 2.	ผศ.	ดร.ประชา		 คุณธรรมดี		 	 อนุกรรมการ			

	 					 3.	นายชนินทร์	 	 ชมดี										 	 อนุกรรมการ			

	 					 4.	นางกนกรดา	 	 ศรวารี						 	 อนุกรรมการ

	 					 5.	นายธนินท์รัฐ	 	 สุขสมกุลนันท์	 	 อนุกรรมการ

					 6.	นายพุทธิวัฒน์		 วิเศษสิงห์	 	 อนุกรรมการ

					 7.	นายรังษี	 	 ธารารมย์	 	 อนุกรรมการ

	 	 8.	นางบุศริน	 	 ช้างอยู่	 	 	 อนุกรรมการ

					 9.	นางสุนันทา	 	 ญาณศีล		 	 เลขานุการ

คณะกรรมการด�าเนนิการชดุที	่45	มนีโยบายบรหิารการเงนิโดยยดึหลกัความมัน่คงและให้ผลตอบแทนดทีีส่ดุ	เพือ่

สร้างความมีเสถียรภาพให้กับ	สอมธ.	และรักษาผลประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิก	ส่วนนโยบายการบริหารงานยึดหลัก

กระจายการบริหารให้กับคณะกรรมการด�าเนินการ	และคณะอนุกรรมการต่างๆ	ซึ่งรับผิดชอบภายใต้กฎ	ระเบียบ	มติ	

และข้อบังคับ	สอมธ.	รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง	ซื่อสัตย์	สุจริต	และด้วยจิตส�านึกที่ดี	ของเจ้าหน้าที่	

สอมธ.	ทุกคน	มีผลท�าให้การด�าเนินงานของ	สอมธ.	ในรอบปี	2559	ประสบผลส�าเร็จอย่างมาก	สามารถท�าก�าไรให้แก่

สหกรณ์ฯ	ได้อย่างเหมาะสม	การเพิม่ข้ึนของทุนด�าเนนิการแสดงให้เหน็ว่า	สอมธ.	มเีสถยีรภาพทางการเงนิทีม่ัน่คง	ความ

ส�าเร็จที่	สอมธ.	ได้รับมาทั้งหมดเกิดจากความไว้วางใจ	ความเชื่อใจ	และความศรัทธาของสมาชิกที่มีต่อ	สอมธ.	ดังนั้น	

เพื่อตอบแทนสมาชิกทุกท่าน	สอมธ.	พยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆ	

ด้านทั้งทางตรงและทางอ้อมดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ปี 2559 ปี 2558 ผลต่าง หน่วย

1.	สมาชิกเข้าใหม่ 514 480 34 คน

2.	ทุนด�าเนินงาน 25,956.98 23,402.87 2,554.11 ล้านบาท

				2.1	ทุนเรือนหุ้น 4,430.70 4,018.10 412.60 ล้านบาท

				2.2	เงินรับฝาก 16,570.12 14,757.29 1,812.83 ล้านบาท

			2.3	ทุนส�ารอง,	ทุนสะสมและอื่นๆ 1,517.16 1,448.48 68.68 ล้านบาท

			2.4	เงินกู้ยืม 3,439.00 3,179.00 260.00 ล้านบาท

3.	เงินให้กู้แก่สมาชิก 4,985.90 4,568.86 417.04 ล้านบาท

4.	ก�าไรสุทธิ 484.45 428.13 56.32 ล้านบาท

ส�าหรับผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ	ของ	สอมธ.ในปี	2559	พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. ด้านการบริหารงานทั่วไป
1.1 ด้านสมาชิก ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของ	สอมธ.	และยึดหลักคืนผลประโยชน์กลับ	สู่สมาชิก

ให้ดีที่สุด	ย่อมเป็นแรงจูงใจให้มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก	ซึ่งในปี	2559	มีจ�านวน	514	ราย	สรุปจ�านวนสมาชิกมีดังนี้

จ�านวนสมาชิก	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	 8,632		 คน

บวก 	 สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี	 			514		 คน

	 	 9,146		 คน

หัก 	 พ้นจากสมาชิกภาพระหว่างปี	 96		 คน	

	 สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี	 			21		 คน

	 จ�านวนสมาชิก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 9,029			 คน

1.2 ด้านการให้บรกิารเงนิรบัฝากจากสมาชกิ การด�าเนนิงานในรอบปี	2559	ยงัคงให้ความส�าคญัเกีย่วกบับรกิาร

ด้านเงนิฝาก	โดยค�านงึถงึอตัราดอกเบีย้ทีใ่ห้กบัสมาชกิจะต้องสูงกว่าธนาคารพาณชิย์		เพ่ือเป็นการรักษาฐาน		ลูกค้าเงนิ

รับฝากของ	สอมธ.	ตลอดจนเพื่อให้สามารถแข่งกับสถาบันการเงินภายนอกได้	รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของ

สมาชิกโดยยึดตามหลักการของสหกรณ์	คือการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และด้วยความเชื่อมั่น

และความไว้วางใจของสมาชิกที่มีต่อ	สอมธ.	ท�าให้ยอดเงินรับฝากของสมาชิก	ณ	สิ้นปี	2559	มีจ�านวนถึง	16,570.12	

ล้านบาท

1.3	ด้านการให้บริการเงนิกูแ้ก่สมาชกิ 	สอมธ.	ให้บริการเงินกูแ้ก่สมาชกิเพ่ือมุง่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ด้านการเงิน	อีกทัง้ช่วยเสรมิสร้างฐานะความเป็นอยู	่และคณุภาพชวีติของสมาชกิให้ดขีึน้	ในปี	2559	สอมธ.	ได้ปรบัปรงุ

ระเบียบ	สอมธ.ว่าด้วยเงินกู้สามัญ	และเงินกู้ฉุกเฉินดังนี้	

 1. ปรบัเพ่ิมวงเงนิกูส้ามญั 	โดยปรบัวงเงนิกูส้�าหรบัช่วงอายกุารเป็นสมาชกิ	60-119	เดอืน	จากเดมิกูไ้ด้สงูสดุ	

600,000	บาท	เป็นกู้ได้สูงสุด	900,000	บาท	และช่วงอายุการเป็นสมาชิก	120-179	เดือน	จากเดิมกู้ได้สูงสุด	900,000	

บาท	เป็นกูไ้ด้สงูสดุ	1,200,000	บาท	และช่วงอายกุารเป็นสมาชกิ	180-239	เดอืน	จากเดมิกูไ้ด้สงูสดุ	1,200,000	บาท		ได้

ปรบัอายกุารเป็นใหม่เพือ่ให้สมาชกิสามารถกูเ้งนิได้เรว็ขึน้	โดยก�าหนดอายกุารเป็นสมาชกิสงูสดุ	180	เดอืนขึน้ไป	สามารถ	

กู้ได้	1,500,000	บาท	ซึ่งเดิมจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว	240	เดือนขึ้นไป	จึงจะสามารถกู้เงินได้	1,500,000	บาท	
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 2. ปรับสิทธิการกู้เงินกู้สามัญ 	สอมธ.ได้ปรับสิทธิการกู้ให้แก่พนักงานเงินรายได้	ลูกจ้างชั่วคราว	ลูกจ้าง	

หน่วยงาน	ลกูจ้างโครงการ		ส�าหรบัสทิธกิูเ้ดมิจะต้องเป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	จงึจะกูไ้ด้ตามระเบยีบฯ	ปัจจบุนั

เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	3	ปี	สามารถกู้ได้ตามระเบียบฯ

 3. ปรับสิทธิการค�้าประกันเงินกู้สามัญ	สอมธ.ได้ปรับสิทธิการค�้าประกันส�าหรับพนักงานเงินรายได้	ลูกจ้าง

ชั่วคราว	ลูกจ้างหน่วยงาน	ลูกจ้างโครงการ	เดิมจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	จึงจะมีสิทธิในการค�้าประกัน	

และห้ามผลัดกันค�้าประกัน	ปัจจุบันเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	3	ปี	สามารถค�้าประกันได้	แต่ห้ามผลัดกันค�้าประกัน

และถ้าหากเป็นสมาชิกตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	สามารถผลัดกันค�้าประกันได้		

 4. ปรับสิทธิการกู้ฉุกเฉินแสงทอง เป็นเพื่อการศึกษาของสมาชิก	และ/หรือบุตรของสมาชิก	 เดิมสามารถ	

ยื่นขอกู้ได้ปีละ	2	ครั้ง	ในเดือนมีนาคมและกันยายน	ปัจจุบันสามารถยื่นกู้ได้ทุกเดือน

 5. เพิ่มเงินกู้เฉพาะกิจ “เงินกู้ข้าราชการออกนอกระบบ”	 เป็นเงินกู้ส�าหรับสมาชิกที่เปลี่ยนสถานภาพจาก

ข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	และได้รับเงินบ�านาญ	ที่สามารถหักเงินบ�านาญได้จากงานการเงินกองคลัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน	500,000	บาท		ผ่อนช�าระไม่เกิน	120	เดือน	และภายในอายุ	60	ปี

ส�าหรับนโยบายในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก	สอมธ.	ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่าธนาคารพาณิชย์	

เนื่องจาก	สอมธ.มิได้มุ่งหวังก�าไรในการด�าเนินงาน	 แต่เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการของสหกรณ์			

ดังจะเห็นได้จากการอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก	 ซ่ึงในปี	2559	สอมธ.ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากร้อยละ		

5.25	ต่อปี	คงเหลือร้อยละ	5.00	ต่อปี	และถ้าหักเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ	14	แล้ว	สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเพียงร้อยละ	4.30	

ต่อปี	หรือร้อยละ	0.35	ต่อเดือนเท่านั้น

ตารางเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
ประจ�าปี 2559 และ 2558

ประเภท      

เงินกู้

ปี 2559 ปี 2558 เพิ่ม(ลด)

ยอดคงเหลือ  

(ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค.59

ราย                                                                                                                                  จ�านวนเงิน ราย จ�านวนเงิน ราย จ�านวนเงิน %
จ�านวน

เงิน
%

1.	ฉุกเฉิน 4,729 100,841,800.00 4,537 84,896,600.00 192 15,945,200.00 18.78 16.93 0.34

2.	สามัญ 4,283 1,383,074,200.00 4,665 1,436,196,660.00 (382) (53,122,460.00) (3.70) 1,855.80 37.22

3.	ฟ้าใส - - - - - - - 0.94 0.02

4.	มหาอุทกภัย - - - - - - - 0.06 0.00

5.	ข้าราชการ

			นอกระบบ

52 24,970,000.00 - - 52 24,970,000.00 100 24.97 0.50

6.	ปันผล 632 6,576,500.00 619																																																												 6,770,900.00 13 (194,400.00) 2.87 6.16 0.12

7.	พิเศษ 728 1,309,543,490.00 649 1,105,101,197.75 79 204,442,292.25 18.50 3,081.04 61.80

10,424 2,825,005,990.00 10,470 2,632,965,357.75 (46) 192,040,632.25 7.29 4,985.90 100.00
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1.3.1	จากตารางดงักล่าว	สมาชกิได้ใช้บรกิารด้านเงินกูพิ้เศษถงึจ�านวน	3,081.04	ล้านบาท		เท่ากบัร้อยละ	61.79								

ของยอดเงินทีใ่ห้สมาชกิกูท้ัง้หมดแสดงให้เหน็ว่าสมาชกิได้กูเ้งนิเพือ่น�าไปใช้จ่ายในการช่วยเสรมิสร้างฐานะความเป็นอยู่

ของตนให้ดีขึ้น	

1.3.2.	จ�านวนการกู้พิเศษ	ปี	2559	จ�านวน	728	รายนั้น	สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

										-	เพื่อการเคหะสงเคราะห์	 564		ราย		 เป็นเงิน	 1,135,791,890.00		 บาท

										-	เพื่อซื้อที่ดิน	 33		ราย		 เป็นเงิน			 34,217,000.00		 บาท

										-	เพื่อซื้อรถยนต์	 19		ราย		 เป็นเงิน				 16,394,000.00		 บาท

										-	เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ		112	 ราย		 เป็นเงิน				 123,140,600.00			 บาท

1.4 ด้านการลงทุนของ สอมธ.	จากความศรัทธาและเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อ	สอมธ.	ท�าให้สามารถระดม

เงินจากสมาชิกได้ในจ�านวนที่สูงขึ้นทุกปี	ซึ่งเงินรับฝากเหล่านี้ถือเป็นทุนด�าเนินงานส่วนส�าคัญท่ีน�ามาบริหารกิจการ		

คณะกรรมการด�าเนินการได้ยึดหลักปฏิบัติว่าจะต้องสนองตอบความต้องการของสมาชิก	สอมธ.ก่อนเป็นความส�าคัญ

ล�าดับแรก	ดังจะเห็นว่า	สอมธ.อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกได้เต็มตามสิทธิอย่างครบถ้วนตลอดมา	นอกจากนี้การพิจารณา

ลงทนุในระยะสัน้มส่ีวนส�าคญัในการบรหิารสภาพคล่องด้วยเพ่ือให้มเีงินสดหมนุกลับมาใช้ได้โดยเร็ว	โดย		สอมธ.พิจารณา

ลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินที่มีฐานะมั่นคง	

	 	 ทุนด�าเนินงานส่วนท่ีเหลือ	 สอมธ.	 ได้หาแหล่งลงทุนภายนอกโดยการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ออมทรัพย์	

หน่วยราชการด้วยกันทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเป็นการสนับสนุนขบวนการสหกรณ์	และเสริมสร้างความช่วยเหลือ	

ซึ่งกันและกันในระหว่างสหกรณ์	 โดยคณะกรรมการด�าเนินการจะพิจารณาลงทุนเฉพาะกับสหกรณ์ที่มีฐานะทาง	

การเงินที่มั่นคง	นอกจากน้ียังต้องจัดให้มีการค�้าประกันในฐานะส่วนตัวโดยคณะกรรมการด�าเนินการ	ทั้งชุดและ

ผู้จัดการของสหกรณ์นั้นด้วย	ในรอบปี	2559	สอมธ.	 ได้ลงทุนกับสหกรณ์อื่นเป็นจ�านวนเงิน	10,056.40	ล้านบาท	

และมียอดคงเหลือ	ณ	สิ้นปี	 2559	จ�านวน	10,591.24	ล้านบาท	 ได้รับผลตอบแทนทั้งสิ้น	 517.28	ล้านบาท	

เป็นร้อยละ	44.80	ของรายได้	สอมธ.	ประจ�าปี	2559	และสืบเนือ่งจากความทีม่สีภาพคล่องในระบบสหกรณ์มาก	ท�าให้

สหกรณ์ต้องปรับตัวในการน�าเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ	 ท่ีให้ได้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม	 โดยค�านึงถึงความมั่นคง

ของสหกรณ์มากกว่าผลตอบแทน	โดยการลงทุนในรูปของพันธบัตร	หุ้นกู้	และเงินฝาก	ณ	สิ้นปี	2559	มียอดคงเหลือ

จ�านวน	10,468.92	ล้านบาท	

1.5 ด้านเงนิทนุสาธารณประโยชน์	ในการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2559	ทีป่ระชมุได้อนมุติัการจัดสรรเงนิทนุ

สาธารณประโยชน์เป็นจ�านวนเงนิ	1,096,437.04	บาท	ร้อยละ	0.26	ของก�าไรสุทธปิระจ�าปี	2558	ซ่ึงการจัดสรรดังกล่าว	

มีจุดมุ่งหมายในการใช้เพื่อจัดสรรสวัสดิการต่างๆ	กลับคืนสู่ตัวสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเป็นส�าคัญ

	 ในปี	2559	สอมธ.ได้จ่ายเงนิทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็นสวสัดิการแก่สมาชกิและครอบครัวตลอดจนสนบัสนนุ

กิจกรรมต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	และบริจาคเพื่อสาธารณกุศลเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	6,065,150.00	บาท	จ่ายเงิน

กองทุนทดแทนสมาชิกเป็นจ�านวนเงิน	8,490,371.20	 	บาท	และจ่ายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการเป็นจ�านวนเงิน	

4,660,000.00	บาท	รวมเป็นเงินที่จ่ายเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น	19,215,521.20	บาท

1.		 จ่ายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก	1,317	ทุน													 3,484,250.00	 บาท

2.		 จ่ายเงินทุนเกี่ยวกับการสมรสของสมาชิก	83	ราย														 124,500.00	 บาท

3.		 จ่ายเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส											 	1,666,000.00	 บาท	

				 หรือบุตร	หรือบิดา	หรือมารดา	174	ราย	 	

4.		 จ่ายเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาล	416	ราย	 522,900.00			 บาท
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5.		 จ่ายเพื่อสวัสดิการส�าหรับสมาชิกผู้เป็นโสด	26	ราย			 39,000.00		 บาท

6.		 จ่ายเงินสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	22	ราย				 110,000.00			 บาท	 	

7.		 จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ	6	ราย												 		68,500.00		 บาท

จ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยและร่วมการกุศลต่างๆ

1.		 บริจาคกฐินพระราชทาน	มธ.			 40,000.00			 บาท

2.		 สนับสนุนการออกร้านธรรมศาสตร์กาชาด	 10,000.00		 บาท

จ่ายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก

1.	 กรณีสมาชิกเสียชีวิต	21	ราย	 																				2,253,000.00			 บาท

2.	 กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุจ่ายค่ารักษาพยาบาล		87	ราย																			335,485.20			 บาท						

3.	 กรณีสมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ	2	ราย	 													600,000.00		 บาท

4.	 กรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์	จ�านวน		209	ราย	 										1,288,600.00			 บาท

5.	 กรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปี	บริบูรณ์	จ�านวน		144	ราย	 										1,150,000.00			 บาท

6.	 กรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปี	บริบูรณ์	จ�านวน	80	ราย	 												840,000.00			 บาท

7.	กรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปี	บริบูรณ์	จ�านวน		35	ราย	 												367,000.00			 บาท

8.	กรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปี	บริบูรณ์	จ�านวน		18	ราย	 														258,000.00			 บาท

จ่ายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ

-		 กรณีเกษียณอายุราชการ	จ�านวน	109	ราย								 																						4,660,000.00			 บาท

นอกจากนี้แล้ว สอมธ.ยังได้ให้การเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคมอีกเป็นจ�านวน 4,708,400.00 บาท ดังนี้

1.	 สนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 																						2,000,000.00	 บาท

2.		 สนับสนุนการจัดท�าหนังสือครบรอบ	82	ปี	มธ.	 20,000.00			 บาท

3.		 สนับสนุนการออกร้านวันปรีดี	พนมยงค์	 													10,000.00			 บาท

4.		 จัดท�าของขวัญปีใหม่ส�าหรับสมาชิกและผู้ฝากเงิน					 								2,593,400.00		 บาท

5.		 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบวิทยาลัยสหวิทยาการ	 	1,000.00			 บาท

6.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะสหเวชศาสตร์	 	1,000.00			 บาท

7.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 	1,000.00			 บาท

8	.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะทันตแพทยศาสตร์	 	1,000.00			 บาท	

9.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบสถาบันไทยคดีศึกษา	 	1,000.00			 บาท

10.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะแพทยศาสตร์	 	1,000.00			 บาท

11.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	1,000.00			 บาท

12.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะเภสัชศาสตร์	 	1,000.00			 บาท

13.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบส�านักงานจัดการทรัพย์สิน	 	1,000.00			 บาท

14.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม	 	1,000.00	 บาท
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15.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะรัฐศาสตร์	 	1,000.00			 บาท

16.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะเศรษฐศาสตร์	 	1,000.00			 บาท

17.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	 	1,000.00			 บาท

18.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	 	1,000.00			 บาท

19.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะพยาบาลศาสตร์		 	1,000.00			 บาท

20.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	 1,000.00			 บาท

21.	 ร่วมบริจาคเงินให้กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง	มธ.	

						เพื่อใช้ในการศึกษา	อบรม	และให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์	 1,000.00			 บาท

22.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะศิลปศาสตร์	 1,000.00			 บาท

23.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์	 1,000.00			 บาท

24.	 ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและท�าบุญจัดงานครบรอบ

	 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์		 2,000.00			 บาท

25.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะสาธารณสุขศาสตร์	 	1,000.00			 บาท

26.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบ	มธ.ศูนย์รังสิต	 	1,000.00			 บาท

27.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 1,000.00			 บาท

28.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 1,000.00			 บาท

29.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ	 1,000.00			 บาท

30.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบสถาบันทรัพยากรมนุษย์	 1,000.00			 บาท

31.	 ร่วมท�าบุญการจัดงานครบรอบสถาบันภาษา	 1,000.00			 บาท

32.	 ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์

		 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด				 1,000.00			 บาท

33.	 ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์

	 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	จ�ากัด		 1,000.00			 บาท

34.	 ร่วมบริจาคเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

	 เพื่อน�าเงินไปมอบให้กับมูลนิธิสายใจไทยและวัดพระบาทน�้าพุ		 3,000.00		 บาท	

35.	 ร่วมท�าบุญพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขาของ

	 มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร		 1,000.00			 บาท

36.	 ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	 1,000.00			 บาท					

37.	 ร่วมท�าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

	 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	 1,000.00			 บาท

38.	 ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 1,000.00			 บาท

39.	 ร่วมท�าบุญกฐินผ้าป่าสามัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์

	 โรงพยาบาลราชวิถี	จ�ากัด	 1,000.00			 บาท

40.	 สนบัสนนุการจดัสมัมนาของชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	 5,000.00			 บาท

41.	 สนบัสนนุการจดัสมัมนาของชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื		 30,000.00	 บาท
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42.	ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	

					ของส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1	 1,000.00			 บาท

43.	 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของส�านักงานคณะกรรมการ	สกสค.				 1,000.00			 บาท

44.	 ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย	จ�ากัด		 1,000.00		 บาท	

45.	 ร่วมท�าบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก	13	กัณฑ์	ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

						สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	 1,000.00			 บาท

46.	 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

	 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร	จ�ากัด	 1,000.00			 บาท

47.	 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่	จ�ากัด	 1,000.00			 บาท

48.	 ร่วมท�าบุญมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ	ประจ�าจังหวัดปทุมธานี		 1,000.00			 บาท

49.	 ร่วมท�าบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

	 สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด		 1,000.00			 บาท

50.	 ร่วมท�าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา		 1,000.00			 บาท

51.	 ร่วมสนับสนุนวันครบรอบ	15	ปี	แห่งการก่อตั้ง

	 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย	จ�ากัด		 1,000.00			 บาท

52.	 ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม	“โครงการแด่น้อง	โครงการ	2”	

	 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่	จ�ากัด		 1,000.00			 บาท

53.	 ร่วมสนับสนุนโครงการ	“จิตอาสาปันน�้าใจเพื่อการศึกษา”	ของ

						สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์	จ�ากัด		 1,000.00		 บาท

1.6 ด้านการพัฒนาความรู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก กรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ

ขบวนการสหกรณ์

สัมมนาเพื่อสมาชิก

1.	สนับสนุนโครงการสัมมนาสมาชิกตามหน่วยงานต่างๆ	ที่ขอสนับสนุนยัง	สอมธ.	โดย	สอมธ.	ส่งผู้แทนเข้าร่วม

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

					1.	คณะนิติศาสตร์							

					2.	กองคลัง																												

					3.	กองบริหารศูนย์ล�าปาง

					4.	วิทยาลัยสหวิทยาการ																		

					5.	กองแผนงาน																								

					6.	กองบริหารศูนย์รังสิต

2.	 จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานท่ี	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกในเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์	 สร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกกับกรรมการและเจ้าหน้าที่จ�านวน	2	ครั้ง	ครั้งที่	 1	ระหว่างวันที่	

25-26	มิถุนายน	2559	ณ	โรงแรม	โกลเด้นบีช	ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	และครั้งที่	2	ระหว่างวันที่	26-27	พฤศจิกายน	2559	

ณ	ออโรร่า	รีสอร์ท	เขาใหญ่	จ.นครราชสีมา
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สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่และเพื่อขบวนการสหกรณ์

1.	จัดสัมมนาคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่จ�านวน	3	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	1		เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานและ

ประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2558	รวมทั้งการก�าหนดแผนงานและเป้าหมายการด�าเนินงานประจ�าปี	2559	

ระหว่างวันที่	15-17	มกราคม	2559	ณ	โรงแรมแคนทารี่	จ.พระนครศรีอยุธยา	ครั้งที่	 2	 	จัดสัมมนาเพื่อปฐมนิเทศ

กรรมการชุดใหม่	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารเงินทุน	การบริหารจัดการ	และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

กรรมการกับเจ้าหน้าที่	ระหว่างวันที่	11-13	มีนาคม	2559	ณ	โรงแรมเฮอรีเทจ	จ.ชลบุรี	และครั้งที่	3		เพื่อสรุปผลการ

ด�าเนินงานและประเมินผลการด�าเนินงานประจ�างวดครึ่งปี	2559	ระหว่างวันที่	5-7	สิงหาคม	2559	ณ	โรงแรม	ไมด้า

ทวารวดีแกรนด์	จ.นครปฐม

2.	จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ	ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จ�ากัด	สหกรณ์ออมทรัพย์

พนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย		จ�ากดั		และสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จ�ากดั	ระหว่าง	วนัที	่11-13	

พฤศจิกายน	2559	ณ	โรงแรม	ฮอลเิดย์	อนิน์	จงัหวดัเชยีงใหม่		เรือ่ง	“ภาวะเศรษฐกจิและทศิทางอตัราดอกเบีย้ปี 2560” 

การเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม

1.	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2559	จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม	โดยน�าสมาชิกไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กก�าพร้า

และด้อยโอกาส	ณ	วัดโบสถ์วรดิตถ์	จังหวัดอ่างทอง	

2. สถานภาพด้านเงินกู้ของสมาชิก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
จ�านวนสมาชิก	 												9,029	คน

จ�านวนสมาชิกที่มีหนี้กับ	สอมธ.	 5,207	คน	 คิดเป็นอัตราร้อยละ	57.67

จ�านวนสมาชิกที่ไม่มีหนี้กับ	สอมธ.	 3,822	คน	 คิดเป็นอัตราร้อยละ	42.33

3. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้ว 4,430,700,810.00	 4,018,104,940.00	 	412,595,870.00	

ทุนส�ารองและทุนอื่น 1,517,167,934.36	 1,448,481,858.48	 	68,686,075.88	

เงินรับฝาก	ณ	วันสิ้นปี 16,570,122,650.14	 14,757,294,142.08	 	1,812,828,508.06	

เงินกู้ยืม 3,439,000,000.00	 3,179,000,000.00	 	260,000,000.00	

รวมเป็นทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 25,956,991,394.50	 23,402,880,940.56	 	2,554,110,453.94	

เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2,825,005,990.00	 2,632,965,357.75	 	192,040,632.25	

เงินช�าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,407,960,054.16	 2,203,815,574.75	 	204,144,479.41	

เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 4,985,904,168.00	 4,568,858,232.16	 	417,045,935.84	

ก�าไรสุทธิ 484,449,203.17	 428,135,947.98	 	56,313,255.19	
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4. ค�าช้ีแจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ
4.1 สมาชิกภาพ

จ�านวนสมาชิกเมื่อต้นปี	2559	 8,632	ราย

บวก	ระหว่างปีสมาชิกเข้าใหม่	 514	ราย

หัก	 ระหว่างปีสมาชิกลาออก	 96	ราย

	 ระหว่างปีสมาชิกตาย	 21	ราย

คงเหลือเป็นสมาชิกเมื่อสิ้นปี	 9,029	ราย

ปี 2559 ปี 2558

4.2 เงินสะสมรายเดือนและหุ้น

ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี 	4,018,104,940.00	 	3,645,678,300.00	

บวก	 ได้รับค่าหุ้นระหว่างปี 	441,258,490.00	 	395,521,910.00	

	4,459,363,430.00	 	4,041,200,210.00	

หัก	 จ่ายคืนค่าหุ้นเนื่องจากสมาชิกลาออก 	28,662,620.00	 	23,095,270.00	

คงเหลือเป็นทุนเรือนหุ้นเมื่อสิ้นปี 	4,430,700,810.00	 	4,018,104,940.00	

ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 	412,595,870.00	 	372,426,640.00	

4.3 เงินรับฝากจากสมาชิก

ยอดเงินรับฝากเมื่อต้นปี 	14,757,294,142.08	 	13,356,948,344.73	

บวก	 เงินรับฝากระหว่างปี 	26,387,319,254.86	 	24,188,625,856.03	

	41,144,613,396.94	 	37,545,574,200.76	

หัก	 เงินถอนระหว่างปี 	24,574,490,746.80	 	22,788,280,058.68	

ยอดเงินรับฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี 	16,570,122,650.14	 	14,757,294,142.08	

ยอดเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 	1,812,828,508.06	 	1,400,345,797.35	

รายละเอียดของเงินรับฝากแต่ละประเภทดังนี้

4.3.1	 เงินรับฝากออมทรัพย์

ยอดเงินรับฝากเมื่อต้นปี 	1,170,285,087.89	 	1,115,282,315.21	

บวก	 เงินรับฝากระหว่างปี 	6,427,902,287.39	 	6,071,418,375.10	

	7,598,187,375.28	 	7,186,700,690.31	

หัก	 เงินถอนระหว่างปี 	6,324,286,590.39	 	6,016,415,602.42	

ยอดเงินรับฝากออมทรัพย์คงเหลือเมื่อสิ้นปี 	1,273,900,784.89	 	1,170,285,087.89	

ยอดเงินรับฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 	103,615,697.00	 	55,002,772.68	
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ปี 2559 ปี 2558

4.3.2	 เงินรับฝากออมทรัพย์สินทวี

ยอดเงินรับฝากเมื่อต้นปี 	891,151,836.32	 	833,463,359.58	

บวก	 เงินรับฝากระหว่างปี 	1,542,646,273.82	 	1,446,349,047.14	

	2,433,798,110.14	 	2,279,812,406.72	

หัก	 เงินถอนระหว่างปี 	1,601,033,824.83	 	1,388,660,570.40	

ยอดเงินรับฝากออมทรัพย์สินทวีคงเหลือเมื่อสิ้นปี 	832,764,285.31	 	891,151,836.32	

ยอดเงินรับฝากออมทรัพย์สินทวีเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 	(58,387,551.01) 	57,688,476.74	

4.3.3	 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ

ยอดเงินรับฝากเมื่อต้นปี 	2,295,200.00	 	2,511,800.00	

บวก	 เงินรับฝากระหว่างปี 	215,106.75	 	190,736.70	

	2,510,306.75	 	2,702,536.70	

หัก	 เงินถอนระหว่างปี 	57,206.75	 	407,336.70	

ยอดเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการคงเหลือเมื่อสิ้นปี	 	2,453,100.00 	2,295,200.00	

ยอดเงนิรบัฝากออมทรพัย์พเิศษเพือ่สวสัดกิารเพิม่ขึน้	(ลดลง) 	157,900.00 	(216,600.00)

4.3.4	 เงินรับฝากประจ�า

ยอดเงินรับฝากเมื่อต้นปี 	12,693,562,017.87	 	11,405,690,869.94	

บวก	 เงินรับฝากระหว่างปี 	18,416,555,586.90	 	16,670,667,697.09	

	31,110,117,604.77	 	28,076,358,567.03	

หัก	 เงินถอนระหว่างปี 	16,649,113,124.83	 	15,382,796,549.16	

ยอดเงินรับฝากประจ�าคงเหลือเมื่อสิ้นปี 	14,461,004,479.94	 	12,693,562,017.87	

ยอดเงินรับฝากประจ�าเพิ่มขึ้น 	1,767,442,462.07	 	1,287,871,147.93	

4.4 เงินกู้

ยอดเงินกู้เมื่อต้นปี 3,179,000,000.00 1,800,000,000.00

บวก	 กู้เพิ่มระหว่างปี 	70,404,000,000.00	 	34,196,000,000.00	

	73,583,000,000.00	 	35,996,000,000.00	

หัก	 ช�าระคืนระหว่างปี 	70,144,000,000.00	 	32,817,000,000.00	

ยอดเงินกู้คงเหลือเมื่อสิ้นปี 3,439,000,000.00 3,179,000,000.00

ยอดเงินกู้เพิ่มขึ้น 	260,000,000.00	 	1,379,000,000.00	
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4.5 การให้เงินกู้แก่สมาชิก

สมาชิกเป็นหนี้	สอมธ.เมื่อต้นปี 	4,568,858,232.16	 4,139,708,449.16

บวก	 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี 	2,825,005,990.00	 2,632,965,357.75

	7,393,864,222.16	 6,772,673,806.91

หัก	 ช�าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 	2,407,960,054.16	 2,203,815,574.75

คงเหลือหนี้สินของสมาชิกเมื่อสิ้นปี 	4,985,904,168.00	 4,568,858,232.16

ยอดเงินให้กู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น 	417,045,935.84	 429,149,783.00

รายละเอียดของเงินให้กู้แต่ละประเภทดังนี้

4.5.1	 เงินกู้พิเศษ

ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 	2,853,290,371.06	 2,559,147,332.37

บวก	 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	583	สัญญา 	1,309,543,490.00	 1,105,101,197.75

	4,162,833,861.06	 3,664,248,530.12

หัก	 ช�าระคืนระหว่างปี 	1,081,790,836.60	 810,958,159.06

คงเหลือลูกหนี้เงินกู้พิเศษเมื่อสิ้นปี 	3,081,043,024.46	 2,853,290,371.06

ยอดเงินกู้พิเศษเพิ่มขึ้น 	227,752,653.40	 294,143,038.69

4.5.2	 เงินกู้สามัญ

ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 	1,693,472,718.50	 1,562,504,816.04

บวก	 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	4,404	สัญญา 	1,383,074,200.00	 1,436,196,660.00

	3,076,546,918.50	 2,998,701,476.04

หัก	 ช�าระคืนระหว่างปี 	1,220,751,048.71	 1,305,228,757.54

คงเหลือลูกหนี้เงินกู้สามัญเมื่อสิ้นปี 	1,855,795,869.79	 1,693,472,718.50

ยอดเงินกู้สามัญเพิ่มขึ้น 	162,323,151.29	 130,967,902.46

4.5.3	 เงินกู้ฟ้าใส

ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 1,604,996.50 2,735,359.00

บวก	 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี 0.00 0.00

	1,604,996.50	 2,735,359.00

หัก	 ช�าระคืนระหว่างปี 	667,419.75	 1,130,362.50

คงเหลือลูกหนี้เงินกู้ฟ้าใสเมื่อสิ้นปี 	937,576.75	 1,604,996.50

ยอดเงินกู้ฟ้าใส	(ลดลง) 	(667,419.75) (1,130,362.50)



สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

33

ระเบียบวาระที่ 3 3

ปี 2559 ปี 2558

4.5.4	 เงินกู้ปันผล

ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 6,202,100.00 5,161,800.00

บวก	 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	633	สัญญา 	6,576,500.00	 6,770,900.00

	12,778,600.00	 11,932,700.00

หัก	 ช�าระคืนระหว่างปี 	6,619,600.00	 5,730,600.00

คงเหลือลูกหนี้เงินกู้ปันผลเมื่อสิ้นปี 	6,159,000.00	 6,202,100.00

ยอดเงินกู้ปันผลเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 	(43,100.00) 1,040,300.00

4.5.5	 เงินกู้มหาอุทกภัย

ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 65,714.75 104,907.00

บวก	 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี 0.00 0.00

	65,714.75	 104,907.00

หัก	 ช�าระคืนระหว่างปี 0.00 39,192.25

คงเหลือลูกหนี้เงินกู้มหาอุทกภัยเมื่อสิ้นปี 	65,714.75	 65,714.75

ยอดเงินกู้มหาอุทกภัย	(ลดลง) 0.00 (39,192.25)

4.5.6	 เงินกู้ข้าราชการออกนอกระบบ

ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 0.00 0.00

บวก	 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	52	สัญญา 24,970,000.00 0.00

	24,970,000.00	 0.00

หัก	 ช�าระคืนระหว่างปี 0.00 0.00

คงเหลอืลกูหน้ีเงินกูข้้าราชการออกนอกระบบเมือ่สิน้ปี 	24,970,000.00	 0.00

ยอดเงินกู้ข้าราชการออกนอกระบบเพิ่มขึ้น 	24,970,000.00	 0.00

4.5.7	 เงินกู้ฉุกเฉิน

ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 	14,222,331.35	 10,054,234.75

บวก	 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	4,733	สัญญา 	100,841,800.00	 84,896,600.00

	115,064,131.35	 94,950,834.75

หัก	 ช�าระคืนระหว่างปี 	98,131,149.10	 80,728,503.40

คงเหลือลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเมื่อสิ้นปี 	16,932,982.25	 14,222,331.35

ยอดเงินกู้ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น 	2,710,650.90	 4,168,096.60
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5. รายได้และรายจ่าย
รายได้ รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 1,154,785,628.52
 แยกได้ดังนี้
	 	 ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้	 238,368,033.52
	 	 ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้	 517,282,124.96
	 	 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	 1,509,602.15
	 	 ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	 71,445,205.35
	 	 ผลตอบแทนจากการลงทุน	 325,922,166.35
	 	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	 51,400.00
	 	 รายได้เบ็ดเตล็ด	 207,096.19
รายจ่าย สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 670,336,425.35
 แยกได้ดังนี้
	 	 ดอกเบี้ยจ่าย	 619,069,312.89
	 	 เงินเดือนและค่าจ้าง	 18,771,480.00
	 	 เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ	 787,870.00
	 	 ค่าล่วงเวลา	 663,600.00
	 	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	 560,500.00
	 	 ค่าสมนาคุณ	 539,000.00
	 	 ค่ารับรอง	 296,880.86
	 	 ค่าธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	 270,000.00
	 	 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุส�านักงาน	 1,549,244.86
	 	 ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	 82,719.93
	 	 ค่าใช้สอย	 17,734,553.68
	 	 ค่าเสื่อมราคา	อาคารและอุปกรณ์	 3,404,671.66
	 	 ค่าปรับปรุงส�านักงานตัดจ่าย	 3,855,634.88
	 	 ค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย	 750,000.00
	 	 ค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์ตัดจ่าย	 83,957.74
	 	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 2,005,116.90
	 	 หนี้สงสัยจะสูญ	 	(88,118.05)

6. การใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2559

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ใช้ไป ผลต่าง

เงินเดือน 20,346,000.00 19,559,350.00 	786,650.00	

ค่าตอบแทน 3,338,000.00 2,329,980.86 	1,008,019.14	

ค่าวัสดุ 2,100,000.00 1,649,309.77 	450,690.23	

ค่าใช้สอย 26,285,000.00 17,749,449.05 	8,535,550.95	

ค่าครุภัณฑ์ 105,000.00 81,793.30 	23,206.70	

ระบบคอมพิวเตอร์ 13,530,800.00 1,789,003.30 	11,741,796.70	

ค่าปรับปรุงส�านักงานและภูมิทัศน์ 2,000,000.00 1,570,000.00 	430,000.00	

ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 1,230,000.00 580,000.00 	650,000.00	

68,934,800.00 45,308,886.28 23,625,913.72
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ภาพกิจกรรม
ที่ด�าเนินการตามอุดมการณ์

และหลักการสหกรณ์
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อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์

คือ	ความคิดที่เชื่อว่าการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของมวลสมาชิกให้มีความอยู่ดี	กินดี	และมีสันติสุข	โดยการ

ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักการสหกรณ์

คอื	แนวทางทีส่หกรณ์ยดึมัน่ถอืปฏบิตั	ิเพือ่ให้คณุค่าของสหกรณ์

เกิดผลเป็นรูปธรรม	ประกอบด้วยหลักการที่ส�าคัญ	7	ประการ

หลักการที่	1	การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

หลักการที่	2	การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

หลักการที่	3	การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

หลักการที่	4	การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

หลักการที่	5	การศึกษา	ฝึกอบรม	และสารสนเทศ

หลักการที่	6	การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

หลักการที่	7	การเอื้ออาทรต่อชุมชน



หลักการที่ 1 หลักการที่ 2 และหลักการที่ 4
การประชุมใหญ่ การหยั่งเสียงเลือกตัง้ การมอบงาน



หลักการที่ 1 หลักการที่ 2 และหลักการที่ 4



หลักการที่ 1 หลักการที่ 2 และหลักการที่ 4



หลักการที่ 1 หลักการที่ 2 และหลักการที่ 4



หลักการที่ 1 หลักการที่ 2 และหลักการที่ 4



หลักการที่ 3
สวัสดิการสู่สมาชิกและครบรอบการก่อตัง้



หลักการที่ 3



หลักการที่ 3



หลักการที่ 3



หลักการที่ 3



หลักการที่ 5
สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ สัมมนาตามหน่วยงาน 

โครงการความรู้สู่อาชีพ สัมมนาคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่



หลักการที่ 5



หลักการที่ 5



หลักการที่ 5



หลักการที่ 5



หลักการที่ 6 และหลักการที่ 7
เยี่ยมเยียนศึกษาดูงานร่วมกิจกรรมตามหน่วยงาน 

โครงการส่งเสริมจริยธรรม



หลักการที่ 6 และหลักการที่ 7



หลักการที่ 6 และหลักการที่ 7



หลักการที่ 6 และหลักการที่ 7



หลักการที่ 6 และหลักการที่ 7



หลักการที่ 6 และหลักการที่ 7



หลักการที่ 6 และหลักการที่ 7



สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

59

ระเบียบวาระที่ 4 4

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

ประจ�าปี 2559

เสนอ ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2559	 เมื่อวันท่ี	 19	 กุมภาพันธ์	 2559	 ได้มีมติเลือกตั้งให้ข้าพเจ้าและทีมงานใน

บริษทั	วรกรและสุชาดาสอบบญัช	ีจ�ากดั	เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จ�ากดั	ส�าหรบั

ปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2559	นั้น	ข้าพเจ้าและทีมงานได้ท�าการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือนแล้ว	ส�าหรับผลการตรวจสอบประจ�าปี	2559	สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1.1	 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน	การบัญชี

1.2	 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ	ของสหกรณ์

1.3	 เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	 โดยจัดท�ารายงาน

ผลการตรวจสอบกิจการเป็นประจ�าทุกเดือน

2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1	 ตรวจสอบเอกสาร	สรรพสมดุบญัช	ีทะเบียน	และการเงนิ	ตลอดจนทรพัย์สนิหนีส้นิท้ังปวงของสหกรณ์	เพือ่ทราบ

ฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

2.2	 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์	 เพื่อประเมินผล	 และอาจ

ให้ข้อแนะน�าแก่กรรมการด�าเนินการ	ผู้จัดการ	และพนักงานอื่นๆ	ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติใน

กิจการนั้นๆ

2.3	 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์	ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน

2.4	 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน	และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์

2.5	 ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการ	 เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน	 ข้อบังคับ	 และ

ระเบียบ	ตลอดจนมติต่างๆ	ของคณะกรรมการด�าเนินการ

2.6	 ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์	หรือกิจการอื่นๆ	ตามที่เห็นสมควร	หรือ

ที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด�าเนินกิจการของสหกรณ์
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3. การบัญชี
3.1	 สหกรณ์ใช้ระบบบญัชเีป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด	ซ่ึงเหมาะสมและเพยีงพอกบัปรมิาณธรุกจิ

3.2	 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วน	 เป็นปัจจุบัน	 และมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอที่จะใช้เป็น	

หลักฐานทางบัญชีได้

4. การเงิน
4.1	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีเงินสดจ�านวน	3,687,483.75	บาท	ประกอบด้วย

•	ส�านักงานท่าพระจันทร์	2,119,960.42	บาท

•	ส�านักงานศูนย์รังสิต	1,567,523.33	บาท

4.2	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีเงินฝากธนาคาร	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 

(บาท)
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

กระแสรายวัน 4,615,032.13	 8,100,103.50	 (3,485,071.37) (43.03)

ออมทรัพย์ 351,173,317.59	 384,823,898.45	 (33,650,580.86) (8.74)

ออมทรัพย์พิเศษ 18,733,189.42	 18,528,917.75	 204,271.67	 1.10	

ประจ�า 100,000.00	 100,000.00	 0.00	 0.00	

รวม 374,621,539.14	 411,552,919.70	 (36,931,380.56) (8.97)

การรบั	–	จ่าย	และการเกบ็รกัษาเงินสดและเงนิฝากธนาคาร	รดักมุ	และเป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์ทีก่�าหนด

ให้ส�านักงานท่าพระจันทร์เก็บเงินสด	 ณ	 สิ้นวันไว้ไม่เกิน	 2,500,000.00	 บาท	 และส�านักงานศูนย์รังสิตไม่เกิน	

2,500,000.00	บาท	ในกรณีที่มีการเก็บรักษาเงินสดเกินกว่าที่ก�าหนด	เจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาเงินสดได้ท�าบันทึกเสนอ

ประธานกรรมการเพื่ออนุมัติทุกครั้ง

5. การลงทุนในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีการลงทุนในหุ้น	เงินฝากประจ�า	และตั๋วสัญญาใช้เงินที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 

(บาท)
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

หุ้น 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00

เงินฝากประจ�า 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00

รวม 1,510,000,000.00 1,510,000,000.00 0.00 0.00
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6. การด�าเนินงาน
6.1	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีสมาชิก	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 

(คน)
31 ธันวาคม 2558 

(คน)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(คน) (ร้อยละ)

สมาชิก 9,029 8,632 397 4.60

รวม 9,029 8,632 397 4.60

การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก	 คณะกรรมการด�าเนินการได้มีการอนุมัติถูกต้อง	

ตรงตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์

6.2	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีเงินให้สมาชิกกู้	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัญญา บาท สัญญา บาท บาท ร้อยละ

ฉุกเฉิน 	939	 16,932,982.25	 871 14,222,331.35 2,710,650.90	 19.06	

สามัญ 	4,804	 1,887,928,161.29	 4,618 1,701,345,529.75 186,582,631.54	 10.97	

พิเศษ 	2,497	 3,081,043,024.46	 2,426 2,853,290,371.06 227,752,653.40	 7.98	

รวม 	8,240	 4,985,904,168.00	 7,915 4,568,858,232.16 417,045,935.84	 9.13	

สมาชิกเป็นหนี้เฉลี่ยคนละ 552,210.01	 529,293.12 22,916.89	 4.33	

6.3	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีลูกหนี้อื่น	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ราย บาท ราย บาท บาท ร้อยละ

ขาดสมาชิกภาพ 	13	 4,405,318.04	 10 2,473,282.28 1,932,035.76	 43.86	

ตามค�าพิพากษา 	5	 3,131,237.00	 5 3,131,237.00 0.00	 0.00	

รวม 	18	 7,536,555.04	 15 5,604,519.28 1,932,035.76	 25.64	

6.4	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 

(บาท)
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

31	สหกรณ์	/	32	สหกรณ์ 10,591,244,000.00	 10,004,742,000.00 586,502,000.00	 5.86	

รวม 10,591,244,000.00	 10,004,742,000.00 586,502,000.00	 5.86	

การปฏบิตังิานด้านการให้กูย้มืเงนิ	เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	ถกูต้องตรงตามข้อบงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์	

การด�าเนินงานโดยทั่วไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ
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6.5	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีเงินลงทุน	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 

(บาท)
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนระยะสั้น

อยู่ในความต้องการของตลาด

	 พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 0.00	 50,068,386.16 (50,068,386.16) (100.00)

	 พันธบัตรรัฐบาล 50,048,780.18	 0.00 50,048,780.18	 	-		

	 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 17,169,961.40	 0.00 17,169,961.40	 	-		

	 หุ้นกู้ 375,039,563.42	 274,455,014.14 100,584,549.28	 36.65	

	 	 	 รวม 442,258,305.00	 324,523,400.30 117,734,904.70	 36.28	

บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 7,051,517.61	 4,276,392.30 2,775,125.31	 64.89	

	 	 	 รวมเงินลงทุนระยะสั้น 449,309,822.61	 328,799,792.60 120,510,030.01	 36.65	

เงินลงทุนระยะยาว

อยู่ในความต้องการของตลาด

	 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00	 17,246,301.73 (17,246,301.73) (100.00)

	 พันธบัตรรัฐบาล 29,928,458.53	 80,944,142.90 (51,015,684.37) (63.03)

	 พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 500,000,000.00	 500,000,000.00 0.00	 0.00	

	 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 490,000,000.00	 490,000,000.00 0.00	 0.00	

	 พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 200,000,000.00	 200,000,000.00 0.00	 0.00	

	 พันธบัตร	ธกส. 100,000,000.00	 100,000,000.00 0.00	 0.00

	 หุ้นกู้ 	7,206,634,802.25	 5,624,687,276.32 1,581,947,525.93	 28.13	

	 	 	 รวม 8,526,563,260.78	 7,012,877,720.95 1,513,685,539.83	 21.58	

บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 217,825,005.13	 336,963,557.75 (119,138,552.62) (35.36)

	 	 	 รวม 8,744,388,265.91	 7,349,841,278.70 1,394,546,987.21	 18.97	

ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 หุ้น	ชสอ. 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00

	 หุ้นสามัญ	บมจ.	สหประกันชีวิต 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

	 	 	 รวม 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 0.00

	 	 	 รวมเงินลงทุนระยะยาว 8,754,588,265.91	 7,360,041,278.70 1,394,546,987.21	 18.95	

	 	 	 รวมเงินลงทุน 9,203,898,088.52	 7,688,841,071.30 1,515,057,017.22	 19.70	

การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	2542	 มาตรา	 62	 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ	

สหกรณ์แห่งชาติ	เรื่อง	ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
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6.6	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีเงินรับฝากจากสมาชิก	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

บัญชี บาท บัญชี บาท บาท ร้อยละ

ออมทรัพย์ 	16,915	 1,273,900,784.89	 16,530 1,170,285,087.89 103,615,697.00	 8.85	

ออมทรัพย์สินทวี 	6,660	 832,764,285.31	 6,788 891,151,836.32 (58,387,551.01) (6.55)

ออมทรัพย์พิเศษ	

เพื่อสวัสดิการ 	17	 2,453,100.00	 13 2,295,200.00 157,900.00	 6.88	

ประจ�า	3	เดือน 	2,853	 1,624,976,854.69	 2,740 1,753,306,805.91 (128,329,951.22) (7.32)

ประจ�า	6	เดือน 	1,402	 1,119,542,848.27	 1,295 966,318,189.29 153,224,658.98	 15.86	

ประจ�า	9	เดือน 	1,988	 2,973,857,769.15	 1,765 2,365,677,379.96 608,180,389.19	 25.71	

ประจ�า	12	เดือน 	1,459	 1,919,000,800.58	 1,364 1,789,000,810.69 129,999,989.89	 7.27	

ประจ�า	24	เดือน 	454	 810,823,804.24	 399 741,257,275.99 69,566,528.25	 9.38	

ประจ�า	36	เดือน 	318	 808,780,449.31	 280 583,111,382.88 225,669,066.43	 38.70	

ประจ�า	48	เดือน 	1,312	 3,447,919,686.92	 1,022 2,703,247,525.04 744,672,161.88	 27.55	

ประจ�า	60	เดือน 	661	 1,720,060,299.78	 652 1,764,783,921.11 (44,723,621.33) (2.53)

ประจ�าทวีทรัพย์ 	397	 36,041,967.00	 357 26,858,727.00 9,183,240.00	 34.19	

รวม 	34,436	 16,570,122,650.14	 33,205 14,757,294,142.08 1,812,828,508.06	 12.28	

สมาชิกมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ 1,835,211.28 1,709,603.12 125,608.16	 7.35	

การรับฝากเงินเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์	 เอกสารหลักฐานประกอบการรับฝากเงินและ	

การถอนเงิน	ถูกต้อง	ครบถ้วน	สมบูรณ์	และมีการหักภาษีเงินได้ไว้	ณ	ที่จ่ายถูกต้อง

6.7	 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันประจ�าปี	 2559	 จากท่ีประชุมใหญ่โดยได้รับความเห็นชอบ	

จากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้	 5,071,231,750.00	บาท	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2559	สหกรณ์มีเงินกู้ยืมโดยการ	

ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 

(บาท)
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

บมจ.	ธนาคารกรุงไทย 1,999,000,000.00	 1,999,000,000.00 0.00	 0.00	

บมจ.	ธนาคารทหารไทย 650,000,000.00	 400,000,000.00 250,000,000.00	 62.50	

บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 790,000,000.00	 780,000,000.00 10,000,000.00	 1.28	

รวม 3,439,000,000.00	 3,179,000,000.00 260,000,000.00	 8.18	

การปฏิบัติงานด้านการกู้ยืมเงินรัดกุม	ปลอดภัย
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6.8	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีทุนเรือนหุ้น	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 

(บาท)
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

ทุนเรือนหุ้น 4,430,700,810.00	 4,018,104,940.00 412,595,870.00	 10.27	

สมาชิกถือหุ้นเฉลี่ยคนละ 490,718.88	 465,489.45 25,229.43	 5.42	

อัตราการถือหุ้น	การส่งเงินค่าหุ้น	และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น	เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

6.9	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีทุนส�ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบ	และอื่นๆ	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2559 

(บาท)
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

ทุนส�ารอง 1,104,605,878.28	 1,018,895,003.44 85,710,874.84	 8.41	

ทุนสาธารณประโยชน์ 86,473,924.17	 91,442,637.13 (4,968,712.96) (5.43)

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 38,625,004.80	 38,625,004.80 0.00	 0.00	

ทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,268,316.51	 1,268,316.51 0.00	 0.00	

ทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงาน 33,825,453.19	 33,825,453.19 0.00	 0.00	

ทุนครบรอบ	35	ปี	สอมธ. 1,360,934.40	 1,360,934.40 0.00	 0.00	

ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพ	

การลงทุน	

4,596,054.83	 4,596,054.83 0.00	 0.00	

รวม 1,270,755,566.18	 1,190,013,404.30 80,742,161.88	 6.78	

7. ผลการด�าเนินงาน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการได้ดังนี้

รายการ
ประมาณการ 

(บาท)
เกิดขึ้นจริง 

(บาท)

สูง (ต�่า) กว่าประมาณการ

(บาท) (ร้อยละ)

รายได้

	 ดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้ 257,850,000.00	 238,368,033.52	 (19,481,966.48) (7.56)

	 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 563,290,000.00	 590,236,932.46	 26,946,932.46	 4.78	

	 ผลตอบแทนการลงทุน 325,640,000.00	 325,922,166.35	 282,166.35	 0.09	

	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000.00	 51,400.00	 21,400.00	 71.33	

	 อื่นๆ 10,000.00	 207,096.19	 197,096.19	 1,970.96	

รวม 1,146,820,000.00	 1,154,785,628.52	 7,965,628.52	 0.69	
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7. ผลการด�าเนินงาน (ต่อ)

รายการ
ประมาณการ 

(บาท)
เกิดขึ้นจริง 

(บาท)

สูง (ต�่า) กว่าประมาณการ

(บาท) (ร้อยละ)

ค่าใช้จ่าย

	 ดอกเบี้ยจ่าย 	634,530,000.00	 	619,069,312.89	 (15,460,687.11) (2.44)

	 เงินเดือน 	20,346,000.00	 	19,559,350.00	 (786,650.00) (3.87)

	 ค่าตอบแทน 	3,338,000.00	 	2,329,980.86	 (1,008,019.14) (30.20)

	 ค่าวัสดุ 	2,100,000.00	 	1,631,964.79	 (468,035.21) (22.29)

	 ค่าใช้สอย 	26,285,000.00	 	17,734,553.68	 (8,550,446.32) (32.53)

	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 	2,377,000.00	 	2,005,116.90	 (371,883.10) (15.65)

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย 	11,000,000.00	 	8,094,264.28	 (2,905,735.72) (26.42)

	 หนี้สงสัยจะสูญ 	100,000.00	 (88,118.05) (188,118.05) (188.12)

รวม 	700,076,000.00	 	670,336,425.35	 (29,739,574.65) (4.25)

ก�าไรสุทธิ 	446,744,000.00	 	484,449,203.17	 37,705,203.17	 8.44	

ก�าไรสทุธสิงูกว่าประมาณการเลก็น้อย	เนือ่งจากรายได้สงูกว่าประมาณการ	ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายต�า่กว่าประมาณการ

ก�าไรสทุธขิองปีน้ีเปรยีบเทยีบกบัปีทีแ่ล้วเพิม่ข้ึนจาก	428,135,947.98	บาท	เป็น	484,449,203.17	บาท	เพิม่ขึน้	

56,313,255.19	บาท	หรอืเท่ากบัร้อยละ	13.15

8. เป้าหมายการด�าเนินงาน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีผลการด�าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจ�าปี	2559	ดังนี้

8.1	 สหกรณ์มีเป้าหมายรับสมาชิกเข้าใหม่	300	ราย	แต่สหกรณ์สามารถท�าได้	514	ราย	สูงกว่าเป้าหมาย	214	ราย	

หรือเท่ากับร้อยละ	71.33

8.2	 สหกรณ์มเีป้าหมายให้มทีนุด�าเนนิงานเพิม่ข้ึน	1,469,000,000.00	บาท	สหกรณ์มทีนุด�าเนนิงานเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับเป้าหมายได้ดังนี้

รายการ ประมาณการ (บาท) เกิดขึ้นจริง (บาท)
คิดเป็นร้อยละ 

ของประมาณการ

ทุนเรือนหุ้น 	384,000,000.00	 	412,595,870.00	 	107.45	

เงินกู้ยืม 	321,000,000.00	 	260,000,000.00	 	81.00	

เงินรับฝาก 	679,000,000.00	 	1,812,828,508.06	 	266.99	

ทุนส�ารอง	ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ 	85,000,000.00	 	68,686,075.88	 	80.81	

รวม 	1,469,000,000.00	 	2,554,110,453.94	 	173.87	

8.3	 สหกรณ์ต้ังเป้าหมายว่าจะมเีงนิให้กูแ้ก่สมาชกิเพิม่ข้ึน	685,000,000.00	บาท	แต่สหกรณ์ท�าได้	417,045,935.84	

บาท	ต�่ากว่าเป้าหมาย	267,954,064.16	บาท	หรือเท่ากับร้อยละ	39.12
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8.4	 สหกรณ์มีเป้าหมายว่าจะได้ก�าไรสุทธิ	446,744,000.00	บาท	แต่สหกรณ์ท�าได้	484,449,203.17	บาท	สูงกว่า

เป้าหมาย	37,705,203.17	บาท	หรือเท่ากับร้อยละ	8.44

9. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	สรุปได้ดังนี้

9.1	 ในปี	 2559	 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินรวมท้ังสิ้น	 68,934,800.00	 บาท	 สหกรณ์	

ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวมทั้งสิ้น	 45,308,886.28	 บาท	 (ร้อยละ	 65.73)	 คงเหลือวงเงินงบประมาณ	

23,625,913.72	บาท	(ร้อยละ	34.27)

9.2	 การปฏิบัติงานทางด้านการเงิน	 การบัญชี	 และการด�าเนินงานโดยท่ัวไป	 ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

มข้ีอบกพร่องบ้างเลก็น้อยซึง่ไม่เป็นสาระส�าคญั	ได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องทราบเพือ่แก้ไขให้ถูกต้องเรยีบร้อย

แล้วในระหว่างการตรวจสอบ

9.3	 การปฏบิติังานด้านการรบัฝากและการให้กูย้มืเงนิ	ส่วนใหญ่ถูกต้องเรยีบร้อย	มข้ีอบกพร่องบ้างเลก็น้อยซึง่ไม่เป็น

สาระส�าคัญ	ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	

	 (นางวรกร	แช่มเมืองปัก)

	 ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ากัด

54/84	บรมราชชนนี	101	ศาลาธรรมสพน์	ทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ

25	มกราคม	2560
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การเลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2560

คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งประจ�าปี	2560	ได้ท�าการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการประจ�าปี	2560		

ในวันที่	 15	ธันวาคม	2559	 โดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนนจากจ�านวนสมาชิกท้ังหมด	 โดยมีผู้ได้รับผลการหยั่งเสียง		

เพื่อน�าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งโดยออกเสียงรับรองหรือไม่รับรองรวมกันทั้งชุด	ตามรายละเอียดผลการ	

หยั่งเสียงดังนี้

เหรัญญิก 	

	 	 นางสาวดุษฎี		 	 ช่วงแก้ว

กรรมการผู้แทนส�านักงานอธิการบดี ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส�านักงานตรวจสอบภายใน ส�านักงานยุทธศาสตร์และการคลัง 

ส�านักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา ส�านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย 

ส�านักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง ส�านักงานสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย 

และศูนย์บริการการกีฬา   

	 	 นายพุทธิวัฒน์	 	 วิเศษสิงห์

กรรมการผู้แทนหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 

วิทยาลัยนวัตกรรม ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน ส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่ง มธ.

และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

	 	 นางรัมภาพร	 	 ส�ารองกิจ

กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 	

	 	 นางสาวสายฝน	 	 อ�าพันศรี

กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

	 	 นายบุญเลิศ	 	 วั่นเส็ง

กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 	

	 	 นางสาวบรรจง	 	 น�้านวล

กรรมการผู้แทนทั่วไป 	 	

	 	 นายสิทธิชัย	 	 พันเศษ
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รายงานผลการหยั่งเสียงเลือกตัง้กรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2560

คณะกรรมการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ประจ�าปี	2560	ได้เปิดรับสมคัรกรรมการด�าเนนิการ	ระหว่างวนัท่ี	1-7	พฤศจกิายน	

2559	และได้ด�าเนินการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันที่	 8	พฤศจิกายน	2559	ดังมี	

รายละเอียดต่อไปนี้

เหรัญญิก 	

  หมายเลข 1	 นายสุรชัย	 	 เชื้อค�าเพ็ง	

  หมายเลข 2	 นางสุดสวาท		 	 สุริยันต์

	 	 หมายเลข 3	 นางสาวดุษฎี	 	 ช่วงแก้ว		

กรรมการผู้แทนส�านักงานอธิการบดี ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส�านักงานตรวจสอบภายใน ส�านักงานยุทธศาสตร์และการคลัง 

ส�านักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา ส�านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย 

ส�านักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง ส�านักงานสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย 

และศูนย์บริการการกีฬา  	

  หมายเลข 1 นายพุทธิวัฒน์	 	 วิเศษสิงห์	

กรรมการผู้แทนหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 

วิทยาลัยนวัตกรรม ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน ส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่ง มธ.

และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

	  หมายเลข 1	 นายชนินทร์	 	 ชมดี	

	  หมายเลข 2	 นางรัมภาพร	 	 ส�ารองกิจ

กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 	

		 	 หมายเลข 1	 นางสาวสายฝน	 	 อ�าพันศรี	

กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  

	  หมายเลข 1	 นายบุญเลิศ	 	 วั่นเส็ง		

	  หมายเลข 2	 นายบรรเจิด	 	 จิระกาล

กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 	

	 	 หมายเลข 1	 นางสาวบรรจง	 	 น�้านวล	

	 	 หมายเลข 2	 รศ.ดร.บุญหงษ์	 	 จงคิด

กรรมการผู้แทนทั่วไป  	

	  หมายเลข 1	 นายสิทธิชัย	 	 พันเศษ	

	  หมายเลข 2	 นายบุญลือ	 	 เกษมราช
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ชื่อ-สกุล หมายเลข ท่าพระจนัทร์ รังสิต คะแนนรวม ล�าดับ

เหรัญญิก 	 	 	 	 	

นายสุรชัย	เชื้อค�าเพ็ง 1 173 558 731 3

นางสุดสวาท	สุริยันต์ 2 	281 468 749 2

นางสาวดุษฎี	ช่วงแก้ว 3 145 633 778 1

กรรมการผู้แทนส�านักงานอธิการบดี 	 	 	 	 	

นายพุทธิวัฒน์	วิเศษสิงห์ 1 	 	 	 	

รับรอง 	 467 1,481 1,948 1

ไม่รับรอง 	 82 195 277 2

กรรมการผูแ้ทนหอสมดุแห่ง มธ. วทิยาลยัสหวทิยาการ      

วิทยาลัยนวัตกรรม ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน      

ส�านกังานศูนย์วจิยัฯ และวทิยาลยันานาชาติปรดีี พนมยงค์      

นายชนินทร์	ชมดี 1 219 864 1,083 2

นางรัมภาพร	ส�ารองกิจ 2 365 775 1,140 1

กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 	 	 	 	 	

นางสาวสายฝน	อ�าพันศรี 1 	 	 	 	

รับรอง 	 502 1,558 2,060 1

ไม่รับรอง 	 43 97 140 2

กรรมการผูแ้ทนคณะศลิปศาสตร์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 	 	 	 	 	

และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 	 	 	 	 	

นายบุญเลิศ	วั่นเส็ง 1 296 1,216 1,512 1

นายบรรเจิด	จิระกาล 2 271 476 747 2

กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวฯ 	 	 	 	 	

สถาบันฯ นานาชาติสิรินธร และคณะสถาปัตย์ฯ 	 	 	 	 	

นางสาวบรรจง	น�้านวล 1 300 953 1,253 1

รศ.ดร.บุญหงษ์	จงคิด 2 278 758 1,036 2

กรรมการผู้แทนทั่วไป    	 	 	 	 	

นายสิทธิชัย	พันเศษ 1 425 1,487 1,912 1

นายบุญลือ	เกษมราช 2 118 205 323 2

บัตรเสีย 	 46 144 190 	

ผลการหยั่งเสียงเลือกตัง้กรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2560
คะแนนรวมท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
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ที่	สอมธ.	55/2560

หนังสือรับรองของสหกรณ์

	 วันที่	21	มกราคม	2560

เรียน นายศิลป์ชัย รักษาพล ผู้สอบบัญชี

หนังสอืรบัรองฉบับนีใ้ห้ไว้เพือ่ประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ	

การเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ	 สหกรณ์	

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนดหรือไม่

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัให้มกีารจดัการทีม่ปีระสทิธผิล	เพือ่ให้การด�าเนนิงานของสหกรณ์เป็นไปตาม

กฎหมายสหกรณ์	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ	และคิดว่าควรจะเป็น	

ดังต่อไปนี้

1.	 งบการเงนิไม่มกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั	ซึง่รวมถงึการละเว้นการแสดงรายการ

และข้อมูลต่างๆ

2.	 ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว	คือ

2.1	บันทึกทางการบัญชี	เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี	และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2.2	รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่

3.	 ไม่มรีายการผดิปกตท่ีิเกีย่วข้องกบัการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนนิการหรอืเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์	ผูซ้ึง่

มีหน้าทีส่�าคญัเก่ียวกบัระบบบญัช	ี และระบบการควบคมุภายใน	หรือรายการผิดปกติทีม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ

ต่องบการเงนิ

4.	 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด	 ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ

ต่องบการเงิน	 นอกจากนี้	 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ	 หรือหน่วยงานที่ก�ากับ

ดูแล	ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

5.	 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน	 เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ	

ข้อบังคับ	 ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย	 หรือถูกประเมินภาษีอากร	 หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	 ซึ่งควรจะได้	

น�ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

6.	 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน

6.1	รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

6.2	ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก	หรือข้อจ�ากัดการใช้เงินกู้

6.3	สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
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7.	 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	และไม่มีภาระผูกพัน	หรือข้อผูกมัดใดๆ	

ในสินทรัพย์ของสหกรณ์	เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

8.	 สหกรณ์ได้บันทึกหรอืเปิดเผยรายการหนีส้นิทัง้หมดของสหกรณ์	ทัง้ทีเ่กดิขึน้แล้วและอาจเกดิขึน้ในภายหน้า

ไว้อย่างเหมาะสม	รวมทัง้ได้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเกีย่วกบัหลกัประกนัทัง้หมดทีส่หกรณ์ให้แก่

บุคคลที่สาม	นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

9.	 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว	 ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรือไม่ปรากฏ	

ข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�าคัญ	 ซ่ึงต้องน�ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิอกี

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงชื่อ)	 ศุภชัย ฐิติอาชากุล

	 (รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ศุภชัย	ฐิติอาชากุล)

	 ประธานกรรมการ

	 (ลงชื่อ)	 รังษี ธารารมย์

	 (นายรังษี	ธารารมย์)

	 ผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด ซึ่งประกอบด้วย	 งบแสดงฐานะ	

การเงิน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุ	

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ�าเป็น

เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอื

ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน	

จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ	 เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า	

งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มา	ซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูใน

งบการเงิน	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยง	

ดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของ

สหกรณ์	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธผิล

ของการควบคุมภายในของสหกรณ์	 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการ	

ด�าเนินการสหกรณ์ใช้	 และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	

รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด	ณ	 วันท่ี	 31	

ธนัวาคม	2559	ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามระเบยีบ

นายทะเบียนสหกรณ์

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 17	 สหกรณ์ฯ	 ตกเป็นจ�าเลยถูกกล่าวหาในคดีแพ่ง	 โดยมีมูลค่าความ	

เสียหายที่ฟ้องร้องทั้งสิ้น	850,000.00	บาท	ศาลชั้นต้นพิพากษาให้สหกรณ์ฯ	ชดใช้เงินจ�านวนครึ่งหนึ่งพร้อมดอกเบี้ย	และศาล

อุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาให้สหกรณ์ฯ	ช�าระเงินแก่โจทก์เต็มจ�านวนพร้อมดอกเบี้ย	ปัจจุบันสหกรณ์ฯ	ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาและ

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาว่าจะรับฎีกาหรือไม่	 ผลที่สุดของคดียังไม่อาจทราบได้ในปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตาม	

สหกรณ์ฯ	 คาดว่าโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายต่อสหกรณ์ฯ	 ยังมีความไม่แน่นอน	ดังนั้นสหกรณ์ฯ	 จึงมิได้ตั้งประมาณการหนี้สิน

จากกรณีดังกล่าว	ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องนี้

	 	

	 (นายศิลป์ชัย	รักษาพล)

	 ผู้สอบบัญชี

วันที่	30	มกราคม	2560
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
ปี 2559

บาท
ปี 2558

บาท

 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 378,309,022.89 415,706,866.93

	 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

	 เงินลงทุนระยะสั้น 3 449,309,822.61 328,799,792.60

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 4 2,638,033,184.94 3,961,047,038.22

	 ลูกหนี้ระยะสั้น	–	สุทธิ 5 5,944,387.94 3,924,234.13

	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 6 8,673,634.28 8,010,482.22

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 96,361,087.95 86,127,477.06

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,076,631,140.61 6,303,615,891.16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินลงทุนระยะยาว 3 8,754,588,265.91 7,360,041,278.70

	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4 12,939,114,983.06 10,612,553,193.94

	 อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 8 7,174,931.56 9,029,806.62

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ 9 3,530,332.60 4,043,290.34

	 ค่าปรับปรุงส�านักงานรอตัดจ่าย	-	สุทธิ 10 5,165,914.88 6,871,549.76

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,709,574,428.01 17,992,539,119.36

   รวมสินทรัพย์ 26,786,205,568.62 24,296,155,010.52
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
ปี 2559

บาท
ปี 2558

บาท

 หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน

	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 11 3,439,000,000.00 3,179,000,000.00

	 เงินรับฝาก 12 16,570,122,650.14 14,757,294,142.08

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13 119,888,448.21 123,898,171.93

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 20,129,011,098.35 18,060,192,314.01

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 14 246,412,368.18 258,468,454.18

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 246,412,368.18 258,468,454.18

  รวมหนี้สิน 20,375,423,466.53 18,318,660,768.19

ทุนของสหกรณ์

	 ทุนเรือนหุ้น	(มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท)

	 	 หุ้นที่ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 4,430,700,810.00 4,018,104,940.00

	 ทุนส�ารอง 1,104,605,878.28 1,018,895,003.44

	 ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบ	และอื่นๆ 15 166,149,687.90 171,118,400.86

	 ก�าไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 3	และ	16 224,876,522.74 341,239,950.05

	 ก�าไรสุทธิประจ�าปี 484,449,203.17 428,135,947.98

  รวมทุนของสหกรณ์ 6,410,782,102.09 5,977,494,242.33

  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 26,786,205,568.62 24,296,155,010.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 (ลงชื่อ)	 ศุภชัย  ฐิติอาชากุล

	 (รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ศุภชัย		ฐิติอาชากุล)

	 ประธานกรรมการ

	 (ลงชื่อ)	 ชนินทร์  ชมดี

	 (นายชนินทร์		ชมดี)

	 กรรมการและเลขานุการ

	 วันที่	21	มกราคม	2560
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559

บาท %
ปี 2558

บาท %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

	 ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้ 238,368,033.52 20.65 229,968,777.10 21.83

	 ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 517,282,124.96 44.80 497,867,428.69 47.25

	 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 1,509,602.15 0.13 1,786,618.76 0.17

	 ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนชั่วคราว 0.00 0.00 180,328.77 0.01

	 ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

	 	 แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

71,445,205.35 6.19 45,918,493.05 4.36

	 ผลตอบแทนจากการลงทุน 325,922,166.35 28.23 277,933,658.09 26.38

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,154,527,132.33 100.00 1,053,655,304.46 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 540,967,217.11 46.86 522,780,827.08 49.62

	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 78,102,095.78 6.76 46,168,770.32 4.38

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 619,069,312.89 53.62 568,949,597.40 54.00

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 535,457,819.44 46.38 484,705,707.06 46.00

บวก รายได้อื่น

	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 51,400.00 0.00 48,000.00 0.00

	 รายได้เบ็ดเตล็ด 207,096.19 0.02 267,769.80 0.03

	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 0.00 0.00 20,996.00 0.00

  รวมรายได้อื่น 258,496.19 0.02 336,765.80 0.03

หัก ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

	 	 เงินเดือนและค่าจ้าง 18,771,480.00 1.63 16,467,847.00 1.56

	 	 เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ 787,870.00 0.07 754,265.00 0.07

	 	 ค่าล่วงเวลา 663,600.00 0.06 691,000.00 0.07

	 	 เงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ 3,757,100.00 0.33 3,215,850.00 0.31

	 	 ค่าสวัสดิการ 1,267,515.75 0.11 1,123,052.73 0.11

	 	 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 334,952.00 0.03 322,675.00 0.03

	 	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 2,005,116.90 0.17 1,777,996.17 0.17

	 	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 76,463.85 0.01

	 	 ค่าเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 100,000.00 0.01 0.00 0.00

	 	 ค่าเงินชดเชยความเสี่ยง 100,000.00 0.01 0.00 0.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559

บาท %
ปี 2558

บาท %

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

	 	 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 3,404,671.66 0.29 3,626,974.43 0.34

	 	 ค่าปรับปรุงส�านักงานตัดจ่าย 3,855,634.88 0.33 3,418,874.88 0.32

	 	 ค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย 750,000.00 0.06 750,000.00 0.07

	 	 ค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 83,957.74 0.01 123,762.78 0.01

	 	 ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาทรัพย์สิน 734,398.03 0.06 855,471.00 0.08

	 	 ค่าเบี้ยประกันภัย 190,849.93 0.02 175,980.17 0.02

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

	 	 ค่าเบี้ยประกันชีวิต 0.00 0.00 5,000,000.00 0.48

	 	 ค่าโครงการสมาชิกเกษียณอายุ 0.00 0.00 5,000,000.00 0.48

	 	 ค่าของที่ระลึก 2,598,800.00 0.23 2,372,397.50 0.23

 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น

	 	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 560,500.00 0.05 674,900.00 0.06

	 	 ค่าสมนาคุณ 539,000.00 0.05 599,000.00 0.06

	 	 ค่ารับรอง 296,880.86 0.03 231,074.00 0.02

	 	 ค่าธรรมเนยีมตรวจสอบกิจการและค่าธรรมเนยีมตรวจสอบบญัชี 270,000.00 0.02 250,000.00 0.02

	 	 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุส�านักงาน 1,549,244.86 0.13 1,398,246.12 0.13

	 	 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะและค่าน�้ามันเชื้อเพลิง 494,403.88 0.04 837,125.10 0.08

	 	 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึกอบรม 84,930.00 0.01 44,400.00 0.00

	 	 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 8,797.25 0.00 6,194.00 0.00

	 	 ค่าโครงการเผยแพร่วิชาการ 2,665,463.80 0.23 1,423,189.50 0.14

	 	 ค่าโครงการสมาชิกสัมพันธ์ 715,821.00 0.06 542,053.75 0.05

	 	 ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี 39,953.00 0.00 27,060.00 0.00

	 	 ค่าจ้างเหมาบริการ 490,120.00 0.04 360,950.00 0.03

	 	 เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย 2,000,000.00 0.17 2,000,000.00 0.19

	 	 เงินทุนการศึกษานักศึกษา	มธ. 0.00 0.00 200,000.00 0.02

	 	 ค่าสาธารณูปโภค 1,365,772.97 0.12 1,557,680.70 0.15

	 	 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 641,312.00 0.06 630,670.00 0.06

	 	 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 227,084.00 0.02 231,823.05 0.02

	 	 หนีส้งสยัจะสญู	–	ลกูหนีข้าดสมาชกิภาพ	(เกนิความต้องการ) 	(88,118.05) 	(0.01) 139,548.15 0.01

   รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 51,267,112.46 4.44 56,906,524.88 5.40

ก�าไรสุทธิ 484,449,203.17 41.96 428,135,947.98 40.63
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559

บาท
ปี 2558

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ก�าไรสุทธิ 484,449,203.17  428,135,947.98 

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ

  จากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 	 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 3,404,671.66 	3,626,974.43	

	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 0.00 	(20,996.00)

	 	 ค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย 750,000.00 	750,000.00	

	 	 ค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 83,957.74 	123,762.78	

	 	 ค่าปรับปรุงส�านักงานตัดจ่าย 3,855,634.88 	3,418,874.88	

	 	 หนี้สงสัยจะสูญ	–	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	(เกินความต้องการ) 	(88,118.05) 	139,548.15	

	 	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ 	(6,998,580.63) 	(6,403,198.14)

	 	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นค้างรับ 	(1,675,053.65) 	(1,607,284.08)

	 	 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 	(626.99) 	(817.81)

	 	 ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ค้างรับ 	(2,493,150.67) 	(2,367,123.27)

	 	 ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ 	(89,022,389.88) 	(75,151,878.99)

	 	 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 914,570.16 	771,207.53	

	 	 ค่าซ่อมบ�ารุงจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี 213,342.92 	124,675.51	

	 	 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี 30,902.98 	21,125.88	

	 	 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย 239,616.45 	229,726.03	

	 	 ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย 111,409,503.54 	114,819,310.04	

	 	 เงินประกันสังคมค้างจ่าย	(ส่วนของสหกรณ์) 27,750.00 	27,000.00	

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 377,371.96 	1,093,614.36	

	 	 ค่าเบี้ยประกันชีวิต 0.00 	5,000,000.00	

	 	 ค่าโครงการสมาชิกเกษียณอายุ 0.00 	5,000,000.00	

	 	 ค่าเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 100,000.00 0.00

	 	 ค่าเงินชดเชยความเสี่ยง 100,000.00 0.00

 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

  สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 505,678,605.59 477,730,469.28
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559

บาท
ปี 2558

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

 สินทรัพย์ด�าเนินงาน

	 	 เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 	(10,056,400,000.00) 	(7,787,100,000.00)

	 	 เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 9,469,898,000.00 	7,750,299,000.00	

	 	 เงินสดจ่ายเงินให้กู้สามัญ 	(1,414,620,700.00) 	(1,442,967,560.00)

	 	 เงินสดรับจากเงินให้กู้สามัญ 1,222,479,702.21 	1,310,956,783.54	

	 	 เงินสดจ่ายเงินให้กู้ฉุกเฉิน 	(100,841,800.00) 	(84,896,600.00)

	 	 เงินสดรับจากเงินให้กู้ฉุกเฉิน 98,131,149.10 	80,722,994.90	

	 	 เงินสดจ่ายเงินให้กู้พิเศษ 	(1,309,543,490.00) 	(1,105,101,197.75)

	 	 เงินสดรับจากเงินให้กู้พิเศษ 1,080,213,332.10 	810,826,686.57	

	 	 เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 5,203,834.99 	2,718,952.74	

	 	 เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ 6,403,198.14 	3,526,507.76	

	 	 เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นค้างรับ 1,607,284.08 	1,746,575.84	

	 	 เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 817.81 	954.11	

	 	 เงินสดรับดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ 0.00 	6,849.32	

	 	 เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ค้างรับ 2,367,123.27 	1,106,849.32	

	 	 เงินสดรับผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ 85,563,438.63 	62,339,733.54	

	 	 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 	(931,915.14) 	(834,690.65)

	 	 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 	(224,140.95) 	(213,342.92)

	 	 เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 	(35,000.32) 	(30,902.98)

	 	 เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน 0.00 	(30.00)

	 	 เงินสดรับเงินรอเรียกคืน 30.00 0.00

	 	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารรอเรียกคืน 	(2,169,687.72) 	(5,125,885.20)

	 	 เงินสดรับดอกเบี้ยตราสารรอเรียกคืน 6,781,052.52 0.00

 หนี้สินด�าเนินงาน

	 	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย 	(114,819,310.04) 	(109,839,978.57)

	 	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย 	(229,726.03) 	(187,424.65)

	 	 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย 	(5,285,975.00) 	(4,452,225.19)

	 	 เงินสดรับภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย 5,555,940.57 	5,285,975.00	

	 	 เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่าย 	(54,000.00) 	(53,100.00)
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ระเบียบวาระที่ 66

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559

บาท
ปี 2558

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

 หนี้สินด�าเนินงาน (ต่อ)

	 	 เงินสดรับจากเงินประกันสังคมค้างจ่าย 27,750.00 	27,000.00	

	 	 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	(1,093,614.36) 	(1,112,571.96)

	 	 เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา 	(8,667.00) 0.00

	 	 เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา 87,167.00 	37,667.00	

	 	 เงินสดจ่ายเช็คขาดการติดต่อ 	(8,000.00) 	(20,000.00)

	 	 เงินสดรับจากเช็คขาดการติดต่อ 85,850.00 	95,515.90	

	 	 เงินสดจ่ายเงินค่าด�าเนินการเงินกู้รับล่วงหน้า 	(3,210.00) 0.00

	 	 เงินสดรับจากเงินค่าด�าเนินการเงินกู้รับล่วงหน้า	 7,490.00 	3,210.00	

	 	 เงินสดจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า 	(1,395,208.23) 	(1,503,433.35)

	 	 เงินสดรับจากเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า 1,153,223.67 	1,395,208.23	

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (516,419,455.11)  (34,612,010.17)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 	 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�านักงาน 	(1,549,796.60) 	(2,129,132.88)

	 	 เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงส�านักงาน 	(2,150,000.00) 0.00

	 	 เงินสดจ่ายค่าซอฟท์แวร์ 	(321,000.00) 0.00

	 	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเครื่องใช้ส�านักงาน 0.00 	21,100.00	

	 	 เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงส�านักงานอยู่ระหว่างปรับปรุง 0.00 	(33,800.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน 0.00 	(330,000,000.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0.00 	(100,000,000.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	(132,423,387.60)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	(30,000,000.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	(172,129,550.40)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 	(2,000,000.00) 	(80,000,000.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	จ�ากัด	(มหาชน) 	(100,000,000.00) 0.00

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	เบอรลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 	(51,033,444.50) 0.00

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 	(191,050,149.40) 0.00

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ช.	การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน) 	(55,000,000.00) 0.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559

บาท
ปี 2558

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 	(280,000,000.00) 	(380,000,000.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน) 	(709,630,451.64) 	(339,475,552.30)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 	(100,000,000.00) 	(232,261,586.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด	 	(30,000,000.00) 0.00

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	บัตรกรุงไทย		จ�ากัด	(มหาชน) 	(390,000,000.00) 	(173,000,000.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	อินโดรามา	เวนจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน) 	(57,934,376.50) 	(100,000,000.00)

	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 50,000,000.00 0.00

	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน) 164,000,000.00 	169,790,000.00	

	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 10,000,000.00 0.00

	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 100,000,000.00 	100,000,000.00	

	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.00 	100,000,000.00	

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	(362,180,212.20)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	บ้านปู	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	(424,502,777.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	 0.00 	(30,000,000.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	(50,000,000.00)

	 	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	(200,000,000.00)

	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน 0.00 	430,000,000.00	

	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	300,000,000.00	

	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	300,000,000.00	

	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	25,000,000.00	

	 	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัทอยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 	30,000,000.00	

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,646,669,218.64)  (1,683,324,898.38)
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559

บาท
ปี 2558

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 	 เงินสดจ่ายช�าระเงินกู้ยืม	-	ตั๋วสัญญาใช้เงิน 	(70,144,000,000.00) 	(32,817,000,000.00)

	 	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	-	ตั๋วสัญญาใช้เงิน 70,404,000,000.00 	34,196,000,000.00	

	 	 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก 	(24,574,489,214.56) 	(22,788,277,142.64)

	 	 เงินสดรับจากเงินรับฝาก 26,387,319,254.86 	24,188,625,856.03	

	 	 เงินสดจ่ายเงินปันผล 	(304,123,608.25) 	(275,190,469.00)

	 	 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน 	(31,721,780.25) 	(28,027,597.25)

	 	 เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 	(5,558,456.09) 	(4,862,905.09)

	 	 เงินสดจ่ายค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 	(10,000.00) 	(10,000.00)

	 	 เงินสดจ่ายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก 	(8,490,371.20) 	(6,597,509.78)

	 	 เงินสดรับจากเงินกองทุนทดแทนสมาชิก 935,485.20 	268,687.78	

	 	 เงินสดจ่ายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 	(4,660,000.00) 	(3,810,000.00)

	 	 เงินสดจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้ค�้าประกัน 	(41,200.00) 	(39,800.00)

	 	 เงินสดจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าที่ 0.00 	(7,646,376.71)

	 	 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น 	(28,662,620.00) 	(23,095,270.00)

	 	 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 441,258,490.00 	395,521,910.00	

	 	 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ 	(6,065,150.00) 	(6,167,800.00)

	 	 เงินสดรับจากทุนพัฒนาสหกรณ์ 0.00 	72,545.50	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,125,690,829.71  2,819,764,128.84 

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (37,397,844.04)  1,101,827,220.29 

เงินสด ณ วันต้นปี 1,915,706,866.93  813,879,646.64 

เงินสด ณ วันสิ้นปี 1,878,309,022.89  1,915,706,866.93 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

1.1	 เงินสดในงบกระแสเงินสด	 หมายถึงเงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคารทุกประเภท	 และเงินฝากสหกรณ์อื่น	

ทุกประเภท	ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นที่น�าไปเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันหนี้สินด้วย

1.2	 สหกรณ์ฯ	รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา	ส่วนจ�านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย

จ�านวนเงินต้นที่ค้างช�าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม

1.3	 สหกรณ์ฯ	บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

1.4	 สหกรณ์ฯ	ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน

1.5	 ค่าเสือ่มราคาอาคาร	ยานพาหนะ	และเครือ่งใช้ส�านกังาน	ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงในอตัราท่ีก�าหนดไว้ในระเบยีบ

นายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 ทั้งนี้ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ	์

และเครื่องปรับระดับแรงดันกระแสไฟฟ้า	 คณะกรรมการด�าเนินการมีมติให้ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยถือหลัก

อายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ	ตามเกณฑ์ดังนี้	ปีที่	1	ค�านวณค่าเสื่อมราคาอัตราร้อยละ	45	ปีที่	2	ค�านวณ

ค่าเสื่อมราคาอัตราร้อยละ	30	ปีที่	3	ค�านวณค่าเสื่อมราคาอัตราร้อยละ	25	

1.6	 ค่าซ่อมบ�ารุง	 ค่าซ่อมแซม	 รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�าหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ	 ถือเป็นค่าใช้จ่าย	

หักจากรายได้	การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ	ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

1.7	 สหกรณ์ฯ	 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการ	

จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 พ.ศ.	 2544	 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	 และขอให้เข้าใจว่าเป็นเพียงประมาณการทางบัญชีเท่านั้น	 ยังมิได้มีการสูญจริงหรือท�าให้สิทธิ	

เรียกร้องตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ	 ด้อยไปแต่อย่างใด	 ถ้าหากจะมีการตัดลูกหนี้เป็นสูญ	 ก็ต้องได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระท�าได้

1.8	 สหกรณ์ฯ	ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง	ซึ่ง

หากสหกรณ์รบัรูด้อกเบีย้เงนิให้กูข้องลกูหนีด้งักล่าวแล้ว	จะท�าให้สหกรณ์มกี�าไรสทุธปิระจ�าปีเป็นจ�านวนดงันี้

  ก�าไรสุทธิประจ�าปี 484,449,203.17 บาท

	 	 บวก	ดอกเบี้ยที่ไม่รับรู้เป็นรายได้	 	153,402.27	บาท

  ก�าไรสุทธิ (หากรับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)  484,602,605.44 บาท

1.9	 เงินลงทุนระยะสั้น	 และเงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	

สหกรณ์ฯ	 บันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหรือราคาทุนตัดจ�าหน่าย	 ส�าหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ระยะยาวที่เป็น	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ	 รับรู้การ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นก�าไร	 (ขาดทุน)	 จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	 โดยแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากในส่วนทนุของสหกรณ์ฯ	และจะรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน	เมือ่สหกรณ์ฯ	จ�าหน่าย

เงินลงทุนนั้น	 ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 105	 เรื่อง	 การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสาร

หนี้	และตราสารทุน

1.10	 ค่าปรับปรุงส�านักงานรอตัดจ่าย	ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ	20	ต่อปี

1.11	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร	 ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ	 5	 ต่อปี	 และสิทธิการใช้ประโยชน์ใน

ซอฟท์แวร์ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรง	ในอัตราร้อยละ	20	ต่อปี
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1.12	 สหกรณ์ฯ	ได้เปลีย่นระบบการจ่ายเงินบ�าเหนจ็เจ้าหน้าที	่เป็นการจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตัิ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่เจ้าหน้าที่จ่ายสะสมและเงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบให้ใน

อัตราร้อยละ	 5-12	 ของเงินเดือน	 ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับจ�านวนปีท่ีท�างานโดยจ่ายเงินส�ารองบ�าเหน็จเป็นเงินประเดิม

เข้ากองทุนจ�านวน	 10,405,600.00	 บาท	 และจะจ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีในกรณีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย

กองทุนดังกล่าว	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	จ�ากัด	ปี	2559	

จ่ายสมทบเพิ่มจ�านวน	2,005,116.90	บาท	และปี	2558	จ่ายสมทบเพิ่มจ�านวน	1,777,996.17	บาท

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

เงินสด 3,687,483.75 4,153,947.23
เงินฝากธนาคาร
	 กระแสรายวัน 4,615,032.13 8,100,103.50
	 ออมทรัพย์ 351,173,317.59 384,823,898.45
	 ออมทรัพย์พิเศษ 18,733,189.42 18,528,917.75
	 ประจ�า 100,000.00 100,000.00
  รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 378,309,022.89 415,706,866.93

 ข้อผูกพัน

	 เงินฝากประจ�าธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 สาขาท่าเตียน	 จ�านวน	 100,000.00	 บาท	 ได้น�าไปค�้าประกัน	

การปฏิบัติตามสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ่ง

3. เงินลงทุน ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 51,023,025.00 50,068,386.16

	 พันธบัตรรัฐบาล 50,080,850.00 50,048,780.18 0.00 0.00

	 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 17,238,613.91 17,169,961.40 0.00 0.00

	 หุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน) 62,291,580.00 60,000,000.00 167,505,013.00 164,455,014.14

	 หุ้นกู้บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 166,289,420.70 165,000,000.00 0.00 0.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน) 50,769,139.00 50,039,563.42 0.00 0.00

	 หุ้นกู้บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน) 102,640,219.00 100,000,000.00 0.00 0.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 0.00 0.00 10,271,754.60 10,000,000.00

  รวม 449,309,822.61 442,258,305.00 328,799,792.60 324,523,400.30

 บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 7,051,517.61 0.00 4,276,392.30

  รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด 449,309,822.61 449,309,822.61 328,799,792.60 328,799,792.60

  รวมเงินลงทุนระยะสั้น 449,309,822.61 328,799,792.60
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3. เงินลงทุน ประกอบด้วย (ต่อ)

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 0.00 17,775,640.74 17,246,301.73

	 พันธบัตรรัฐบาล 30,816,726.60 29,928,458.53 83,516,328.20 80,944,142.90

	 พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย	 543,153,140.00 500,000,000.00 548,211,090.00 500,000,000.00

	 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 511,680,848.10 490,000,000.00 518,657,177.10 490,000,000.00

	 พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 211,843,522.00 200,000,000.00 211,725,966.00 200,000,000.00

	 พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 105,125,271.00 100,000,000.00 105,993,228.00 100,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน) 315,432,249.64 296,915,709.37 383,565,920.97 356,975,953.37

	 หุ้นกู้บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน) 295,224,073.30 281,490,708.58 298,363,003.50 283,036,698.95

	 หุ้นกู้บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน) 199,229,106.65 194,749,274.53 306,319,717.85 296,707,801.52

	 หุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 1,286,252,905.20 1,251,400,917.13 1,000,205,956.10 971,867,721.89

	 หุ้นกู้บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน) 257,445,292.80 240,000,000.00 308,233,761.60 290,090,660.04

	 หุ้นกู้บริษัท	โกลว์พลังงาน	จ�ากัด	(มหาชน) 10,660,594.70 10,078,342.43 10,836,079.10 10,105,025.42

	 หุ้นกู้บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 251,097,462.06 242,000,000.00 422,381,603.10 405,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	บ้านปู	จ�ากัด	(มหาชน) 582,672,262.50 571,268,741.88 589,399,122.00 573,679,183.81

	 หุ้นกู้บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน) 450,088,855.90 429,018,127.12 404,656,552.50 371,716,480.95

	 หุ้นกู้บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จ�ากัด	(มหาชน) 161,132,162.70 155,000,000.00 164,314,766.85 155,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 457,601,644.80 451,814,741.44 362,123,396.50 352,178,607.06

	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน) 1,358,997,826.40 1,375,940,903.30 699,823,891.70 668,205,315.10

	 หุ้นกู้บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน) 52,185,124.00 50,000,000.00 52,806,669.00 50,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด 57,168,048.45 55,000,000.00 26,902,342.00 25,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 569,146,930.76 563,000,000.00 176,092,439.89 173,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน) 368,533,507.00 361,897,565.83 374,903,744.40 362,123,828.21

	 หุ้นกู้บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน) 31,636,187.10 30,000,000.00 30,835,469.40 30,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน) 51,137,711.30 50,000,000.00 50,657,604.20 50,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน) 202,445,580.00 200,000,000.00 201,539,808.00 200,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ช.	การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน) 53,766,524.05 55,000,000.00 0.00 0.00

	 หุ้นกู้บริษัท	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	จ�ากัด	(มหาชน) 96,759,462.20 100,000,000.00 0.00 0.00

	 หุ้นกู้บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 50,930,069.00 51,022,314.68 0.00 0.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 182,225,177.70 191,037,455.96 0.00 0.00

  รวม 8,744,388,265.91 8,526,563,260.78 7,349,841,278.70 7,012,877,720.95

 บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 217,825,005.13 0.00 336,963,557.75

  รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด 8,744,388,265.91 8,744,388,265.91 7,349,841,278.70 7,349,841,278.70

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด 10,000,000.00 10,000,000.00

	 หุ้นสามัญบริษัท	สหประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 200,000.00 200,000.00

  รวมเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 10,200,000.00 10,200,000.00

  รวมเงินลงทุนระยะยาว 8,754,588,265.91 7,360,041,278.70

  รวมเงินลงทุน 9,203,898,088.52 7,688,841,071.30
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3. เงินลงทุน ประกอบด้วย (ต่อ)

 ข้อผูกพัน

สหกรณ์ฯ	 ได้น�าพันธบัตรจ�านวนหนึ่งรวมเป็นจ�านวนเงิน	 1,387,160,000.00	 บาท	 และหุ้นกู้จ�านวนหนึ่งรวมเป็น	

จ�านวนเงนิ	4,226,100,000.00	บาท	รวมทัง้สิน้	5,613,260,000.00	บาท	ไปเป็นหลกัประกนัการท�าสญัญาวงเงนิเบกิเกนิบญัชี	

ในวงเงิน	 20,000,000.00	 บาท	 และกู้ยืมเงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินในวงเงิน	 4,889,900,000.00	 บาท	 จากธนาคารต่างๆ	

(ตามที่กล่าวในหมายเหตุ	11)

4. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม – ปกติ

	 เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 2,253,776,000.00 8,337,468,000.00 3,640,656,000.00 6,364,086,000.00

	 เงินให้กู้ฉุกเฉิน 16,932,982.25 0.00 14,222,331.35 0.00

	 เงินให้กู้สามัญ 218,257,364.89 1,669,670,796.40 176,388,448.07 1,524,957,081.68

	 เงินให้กู้พิเศษ 149,066,837.80 2,931,976,186.66 129,780,258.80 2,723,510,112.26

  รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ 2,638,033,184.94 12,939,114,983.06 3,961,047,038.22 10,612,553,193.94

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	มีจ�านวน	31	ราย	สหกรณ์ฯ	เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราตามสภาวะของท้องตลาด

5. ลูกหนี้อื่น – สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 4,405,318.04 0.00 2,473,282.28 0.00

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 3,131,237.00 0.00 3,131,237.00 0.00

  รวม 7,536,555.04 0.00 5,604,519.28 0.00

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	(1,592,167.10) 0.00 	(1,680,285.15) 0.00

 รวมลูกหนี้อื่น – สุทธิ 5,944,387.94 0.00 3,924,234.13 0.00

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่น	 จ�านวน	 1,592,167.10	 บาท	 ประกอบด้วย	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี	้

ขาดสมาชิกภาพ	จ�านวน	51,430.10	บาท	และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	จ�านวน	1,540,737.00	บาท

ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ	 ได้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และ	

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	พ.ศ.	2544	ซึ่งก�าหนดให้แสดงรายการลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แยกต่างหากจากลูกหนี้ปกติ	
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6. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นค้างรับ 1,675,053.65 1,607,284.08

ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ 6,998,580.63 6,403,198.14

 รวมดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 8,673,634.28 8,010,482.22

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 626.99 817.81

ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ค้างรับ 2,493,150.67 2,367,123.27

ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ 92,640,055.65 77,953,126.89

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 35,000.32 30,902.98

เงินรอเรียกคืน 0.00 30.00

ค่าซ่อมบ�ารุงจ่ายล่วงหน้า 224,140.95 213,342.92

วัสดุคงเหลือ 453,592.97 436,247.99

ดอกเบี้ยตราสารรอรับคืน 514,520.40 5,125,885.20

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 96,361,087.95 86,127,477.06

8. อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

อาคาร 3,200,724.15 4,795,954.79

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2,434,253.36 2,207,738.79

ยานพาหนะ 630,108.66 875,408.66

เครื่องใช้ส�านักงาน 909,845.39 1,150,704.38

 รวมอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 7,174,931.56 9,029,806.62

สหกรณ์ฯ	บันทึกบัญชีอาคารและอุปกรณ์ด้วยมูลค่าตามบัญชี	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	สหกรณ์ฯ	

มีค่าเสื่อมราคา	จ�านวน	3,404,671.66	บาท	และ	3,626,974.43	บาท	ตามล�าดับ	ประกอบด้วย	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	จ�านวน	

1,595,230.64	บาท	และ	1,595,230.64	บาท	ตามล�าดบั	ค่าเสือ่มราคาคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์	จ�านวน	1,241,488.73	บาท	

และ	1,530,861.03	บาท	ตามล�าดับ	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ	จ�านวน	245,300.00	บาท	และ	245,300.00	บาท	ตามล�าดับ	

และค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส�านักงาน	จ�านวน	322,652.29	บาท	และ	255,582.76	บาท	ตามล�าดับ	
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 3,193,150.68 3,943,150.68

สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์ 337,181.92 100,139.66

 รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 3,530,332.60 4,043,290.34

10. ค่าปรับปรุงส�านักงานรอตัดจ่าย – สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

ค่าปรับปรุงส�านักงานรอตัดจ่าย	–	สุทธิ 5,165,914.88 6,837,749.76

ค่าปรับปรุงส�านักงานอยู่ระหว่างปรับปรุง 0.00 33,800.00

 รวมค่าปรับปรุงส�านักงานรอตัดจ่าย – สุทธิ 5,165,914.88 6,871,549.76

ในระหว่างปี	2558	สหกรณ์ฯ	มีการจ่ายค่าออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์	บริเวณอาคารสหกรณ์ฯ	ศูนย์รังสิต	ซึ่งในงวด

ปัจจุบันได้ด�าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยและเริ่มใช้ด�าเนินงานแล้ว

11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน 3,439,000,000.00 3,179,000,000.00

 รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 3,439,000,000.00 3,179,000,000.00

เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวข้างต้น	 จ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ก�าหนดโดยสถาบันการเงินของแต่ละแห่ง	

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ประกอบด้วย (ต่อ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ 

วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
หลักประกัน

1)	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้

เงิน	1,999.90	ล้านบาท

พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	200	ล้านบาท

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	200	ล้านบาท

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

	 จ�านวน	2	ฉบับ	จ�านวนเงิน	100	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	

	 จ�านวน	2	ฉบับ	จ�านวนเงิน	125	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	บ้านปู	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	150	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	

	 จ�านวน	3	ฉบับ	จ�านวนเงิน	115	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย

	 จ�านวน	2	ฉบับ	จ�านวนเงิน	100	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	155	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย

	 จ�านวน	3	ฉบับ	จ�านวนเงิน	180	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น

	 จ�านวน	2	ฉบับ	จ�านวนเงิน	70	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์

	 จ�านวน	7	ฉบับ	จ�านวนเงิน	550	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม

	 จ�านวน	3	ฉบับ	จ�านวนเงิน	210	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	50	ล้านบาท

หุ้นกู้	บจก.	น�้าตาลมิตรผล	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	25	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ทีทีดับบลิว	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	30	ล้านบาท



รายงานประจ�าปี 255990

ระเบียบวาระที่ 66

11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ประกอบด้วย (ต่อ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ 

วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
หลักประกัน

2)	บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญา	

ใช้เงิน	100	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์	
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	20	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย	
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	120	ล้านบาท

3)	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 วงเงินเบิกเกินบัญชี	20	ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้

เงิน	790	ล้านบาท

พันธบัตรรัฐบาล
	 จ�านวน	1		ฉบับ	จ�านวนเงิน	30	ล้านบาท
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงนิ	17.16	ล้านบาท
พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย	
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	200	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	
	 จ�านวน	2	ฉบับ	จ�านวนเงนิ	16.10	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย	
	 จ�านวน	3	ฉบับ	จ�านวนเงิน	170	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส
	 จ�านวน	3	ฉบับ	จ�านวนเงิน	115	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	โกลว์	พลังงาน	
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	10	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ไออาร์พีซี
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	240	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	บัตรกรุงไทย	
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	50	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ช.	การช่าง
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	30	ล้านบาท

4)	บมจ.	ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้

เงิน	400	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	60	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	
	 จ�านวน	2	ฉบับ	จ�านวนเงิน	40	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	180	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	160	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์	
	 จ�านวน	2	ฉบับ	จ�านวนเงิน	110	ล้านบาท
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ประกอบด้วย (ต่อ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ 

วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
หลักประกัน

5)	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญา	

ใช้เงิน	400	ล้านบาท

พันธบัตรรัฐบาล	

	 จ�านวน	1		ฉบับ	จ�านวนเงิน	50	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	

	 จ�านวน	6	ฉบับ	จ�านวนเงิน	170	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	60	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	50	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	75	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	30	ล้านบาท

6)	บมจ.	ธนาคารทหารไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้

เงิน	900	ล้านบาท

พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	300	ล้านบาท

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	200	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ไอ	อาร์	พี		ซี	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	50	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	70	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	50	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	60	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย

	 จ�านวน	2	ฉบับ	จ�านวนเงิน	250	ล้านบาท

7)	บมจ.	ธนาคารยูโอบี วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญา	

ใช้เงิน	300	ล้านบาท

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์		

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	90	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	

	 จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวนเงิน	80	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	บ้านปู

	 จ�านวน	2	ฉบับ	จ�านวนเงิน	200	ล้านบาท



รายงานประจ�าปี 255992

ระเบียบวาระที่ 66

12. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

เงินรับฝาก – สมาชิก

	 ออมทรัพย์ 1,273,900,784.89 1,170,285,087.89

	 ออมทรัพย์สินทวี 832,764,285.31 891,151,836.32

	 ออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ 2,453,100.00 2,295,200.00

	 ประจ�า 14,461,004,479.94 12,693,562,017.87

  รวมเงินรับฝาก – สมาชิก 16,570,122,650.14 14,757,294,142.08

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย 111,409,503.54 114,819,310.04

ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย 239,616.45 229,726.03

ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย 5,555,940.57 5,285,975.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 377,371.96 1,093,614.36

เงินปันผลค้างจ่าย 60,336.00 62,699.25

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย 55,500.00 54,000.00

ทุนเรือนหุ้นรอจ่ายคืน 143,100.37 143,100.37

เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า 1,153,223.67 1,395,208.23

เช็คขาดการติดต่อ 770,198.65 773,661.65

เงินประกันสัญญา 116,167.00 37,667.00

เงินค่าด�าเนินการเงินกู้รับล่วงหน้า 7,490.00 3,210.00

 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 119,888,448.21 123,898,171.93

14. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 108,693,156.51 116,248,042.51

เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 128,185,561.67 132,845,561.67

เงินกองทุนสวัสดิการผู้ค�้าประกัน 9,333,650.00 9,374,850.00

เงินกองทุนชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 100,000.00 0.00

เงินกองทุนชดเชยความเสี่ยง 100,000.00 0.00

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 246,412,368.18 258,468,454.18



สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

93

ระเบียบวาระที่ 6 6

15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 86,473,924.17 91,442,637.13

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 38,625,004.80 38,625,004.80

ทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,268,316.51 1,268,316.51

ทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงาน 33,825,453.19 33,825,453.19

ทุนครบรอบ	35	ปี	สอมธ. 1,360,934.40 1,360,934.40

ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน 4,596,054.83 4,596,054.83

 รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 166,149,687.90 171,118,400.86

16. ก�าไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

ยอดยกมาต้นปี 341,239,950.05 241,907,745.67

บวก (หัก)	การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 	(116,363,427.31) 99,332,204.38

 ยอดคงเหลือปลายปี 224,876,522.74 341,239,950.05

17. คดีความและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ในระหว่างปี	2556	สมาชิกรายหนึ่งได้ฟ้องต่อศาลแพ่งตามคดีด�าที่	 ผบ.	3289/2556	 เรื่องฝากทรัพย์	 ให้สหกรณ์รับ

ผดิชอบเงินทีถ่กูถอนไป	โดยมเีงนิต้นทีฟ้่องร้องทัง้สิน้	850,000.00	บาท	โดยมมีลูคดจีากการทีส่มาชกิเจ้าของบัญชไีด้มอบฉันทะ

แก่บุคคลที่รับมอบฉันทะซึ่งเป็นลูกจ้างให้มาถอนเงินหลายครั้ง	 โดยทุกครั้งลูกจ้างผู้รับมอบฉันทะน�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

และสมดุบญัชเีงนิฝากของเจ้าของบญัชมีาแสดงด้วยทกุครัง้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในการฝากถอนเงนิกบัสหกรณ์	ต่อมาเจ้าของ

บัญชีได้ตรวจพบว่าในบางรายการมีปลอมลายมือชื่อของ	เจ้าของบัญชีในใบถอนเงินมาถอนเงิน	 เจ้าของบัญชีจึงได้แจ้งความ	

ร้องทุกข์ด�าเนินคดีกับผู้รับมอบฉันทะในข้อหาปลอมเอกสารและลักทรัพย์	 ซึ่งพนักงานอัยการได้ฟ้องคดีต่อศาลอาญา	 และ	

ศาลอาญาได้มีค�าพิพากษาว่าลูกจ้างมีความผิดฐานปลอมเอกสาร	 ใช้เอกสารปลอม	 และลักทรัพย์	 ให้ลูกจ้างใช้เงินท่ีลักเอาไป	

ดังกล่าวคืนแก่เจ้าของบัญชีแล้ว	

ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาตามหมายเลขคดีแดงท่ี	 ผบ.3787/2557	 เมื่อวันท่ี	 9	 กันยายน	 2557	 ให้สหกรณ์ฯ	

รับผิดชอบเงินจ�านวนที่ถูกถอนไปจ�านวนครึ่งหนึ่งพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.50	 ต่อปี	 ของจ�านวนเงินต้นดังกล่าว	

นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ

สหกรณ์ฯ	 พิจารณาแล้วเหน็ว่าสหกรณ์ฯ	 ได้ปฏบิตังิานด้วยความรอบคอบ	 ระมดัระวงั	 เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	

และไม่ได้ประมาทเลินเล่อ	 ประกอบกับเจ้าของบัญชีรายนี้ได้ฟ้องธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งท่ีลูกจ้างไปด�าเนินการถอนเงินของ

เจ้าของบัญชีในลักษณะอย่างเดียวกัน	 ซึ่งในคดีดังกล่าวศาลได้มีค�าพิพากษายกฟ้องธนาคารพาณิชย์	 สหกรณ์จึงได้ท�าการยื่น

อุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2557	ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาตามหมายเลขคดีแดงที่	20080/2558	พิพากษา

ให้สหกรณ์ฯ	ช�าระเงินทั้งจ�านวนพร้อมกับดอกเบี้ย	ในอัตราร้อยละ	7.50	ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ	

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ	 ได้ท�าการยื่นฎีกาต่อศาลเมื่อวันท่ี	 22	 กรกฎาคม	 2559	 และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ	

ศาลฎีกา	จึงยังไม่อาจทราบผลที่สุดของคดี	โอกาสที่จะเกิดผลเสียหายต่อสหกรณ์ฯ	ยังไม่คาดหมายได้	ดังนั้นสหกรณ์ฯ	จึงมิได้	

ตั้งประมาณการหนี้สินจากกรณีดังกล่าว
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18. การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ	 สามารถด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนได้ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด	

จึงถือได้ว่าสหกรณ์ฯ	 ได้มีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย	 เรื่อง	 ก�าหนดอัตราการด�ารงสินทรัพย์

สภาพคล่องของสหกรณ์ลงวันที่	31	ตุลาคม	2550	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	17	ตุลาคม	2550	เป็นต้นไป

19. การจัดประเภทบัญชี
สหกรณ์ฯ		ได้จัดประเภทบญัชบีางรายการในงบการเงนิ	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2558	ใหม่	เพือ่ให้สอดคล้อง

กับการแสดงรายการในงบการเงิน	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไรสุทธิหรือส่วนของทุน	

สหกรณ์ฯ	
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ที่	สส.	034/2560

บทวิเคราะห์งบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

	 โดย	ดร.ธนาดล รักษาพล*

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8910

ทางส�านักงานเห็นว่าการวิเคราะห์งบการเงินมีความส�าคัญต่อสหกรณ์ฯ	 ท่ีจะประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหาร	

พยากรณ์ฐานะการเงินในอนาคตและผลที่จะเกิดขึ้น	 รวมท้ังเป็นเครื่องมือกลั่นกรองประกอบการออมเบ้ืองต้นเพื่อเลือกลงทุน

ซื้อหุ้นเพิ่มหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง	จึงได้จัดท�าบทวิเคราะห์งบการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ที่มีการเปรียบเทียบข้อมูล

ที่ส�าคัญของสหกรณ์ฯ	กับข้อมูลและอัตราส่วนถัวเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น	ทั้งระบบทั่วประเทศที่มีขนาดเดียวกัน	ณ	ปี	

2558	(PEER	GROUP	2015)	ที่น�าข้อมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามรายละเอียดผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นดังนี้

(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด ได้รับการจัดให้เป็นสหกรณ์ขนาด “*ใหญ่มาก”

* ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง 9.26–12.00

 ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง 6.51–9.25

 กลาง หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง 3.76–6.50

 เล็ก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง 1.00–3.75

*	อดีตผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	บริษัทส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	8910	บช.ด.	(จุฬาฯ)	

บช.ม.	 (จุฬาฯ)	 บช.บ.	 (จุฬาฯ	 เกียรตินิยมอันดับ	 1)	 Diploma	 in	 Thai	 Financial	 Reporting	 -	 Dip	 TFR	 ผู้บรรยายพิเศษ	 นักวิชาการ	

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	และวิทยากรพิเศษชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายการ คะแนน

สหกรณ์ออมทรัพย ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

จ�านวน คะแนนที่ได้

1.	มีสมาชิก	(หน่วย:	คน)

	 มากกว่า	924–1,639 2.50

	 มากกว่า	1,640–2,912 2.75

	 มากกว่า	2,913 3.00 9,029 3.00

2.	ทุนด�าเนินงานต่อสหกรณ์	(หน่วย:	ล้านบาท)

	 มากกว่า	60.70–259.50 3.33

	 มากกว่า	259.50–1,110.00 3.67

	 มากกว่า	1,110.00 4.00 26,786.21 4.00

3.	รายได้ธุรกิจหลัก	(หน่วย:	ล้านบาท)

	 มากกว่า	15.40–72.00 4.17

	 มากกว่า	72.00–336.00 4.58

	 มากกว่า	336.00 5.00 1,154.53 5.00

รวมคะแนนที่ได้ 12.00

(2) อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมที่ส�าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเทียบกับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “*ดี”

 ดีมาก หมายถึง ดีกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน

* ดี หมายถึง มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน

 พอใช้ หมายถึง น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน

รายการ หน่วย

อัตราส่วนของ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

จ�ากัด

อัตราส่วนสหกรณ์

ออมทรัพย์เฉลี่ย

ขนาดใหญ่มาก 

(Peer Group**)
ดีมาก ดี

พอใช้

หรือต้อง

ปรับปรุง

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2558

1. ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อ 

ความเสี่ยง

1.1	 อัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน เท่า 3.18 3.06 1.17 ✓

1.2	 อัตราส่วนทุนส�ารองต่อสินทรัพย์ เท่า 0.04 0.04 0.03 ✓
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(2) อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมที่ส�าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเทียบกับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด (ต่อ)

รายการ หน่วย

อัตราส่วนของ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

จ�ากัด

อัตราส่วนสหกรณ์

ออมทรัพย์เฉลี่ย

ขนาดใหญ่มาก 

(Peer Group**)
ดีมาก ดี

พอใช้

หรือต้อง

ปรับปรุง

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2558

1.3	 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 7.25 10.72 8.52 ✓

1.4	 อัตราการเติบโตของหนี้ ร้อยละ 11.23 17.92 17.94 ✓

1.5	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 7.82 7.53 6.72 ✓

2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์

2.1	 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ รอบ 0.05 0.05 0.05 ✓

2.2	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 1.90 1.89 1.84 ✓

2.3	 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ร้อยละ 10.25 16.07 15.52 ✓

3. การท�าก�าไร

3.1	 ก�าไรต่อสมาชิก บาท 53,645.80 49,598.70 32,677.14 ✓

3.2	 เงินออมต่อสมาชิก บาท 2,325,930.17 2,175,092.57 1,348,679.78 ✓

3.3	 หนี้สินต่อสมาชิก บาท 552,210.01 529,293.12 410,697.33 ✓

3.4	 อัตราค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อก�าไร	

ก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน

ร้อยละ 9.57 11.73 10.49 ✓

3.5	 อัตราการเติบโตของทุนส�ารอง ร้อยละ 8.41 8.90 10.62 ✓

3.6	 อัตราการเติบโตของก�าไร ร้อยละ 13.15 2.97 2.34 ✓

3.7	 อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 41.96 40.63 48.95 ✓

4. ด้านสภาพคล่อง

4.1	 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.25 0.35 0.43 ✓

*	 ข้อมูลภายในไม่ควรใช้อ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต

**	 ข้อมูลและอัตราส่วนถัวเฉลี่ยของสหกรณ์ที่เป็นมหาวิทยาลัย	 ปี	 2558	 (PEER	 GROUP	 2015)	 ที่น�ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ได้ผันแปรไปตามช่วงระยะเวลา	9	เดือน

1. ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง

1.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

สหกรณ์ฯ	มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทนุปีปัจจุบนั	เท่ากบั	3.18	เท่า	ปีก่อน	3.06	เท่า	ซ่ึงเพิม่ข้ึนจากปีก่อน	0.12	เท่า	และ

เมือ่เทยีบกบัอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวมปี	2558	(Peer	Group)	เท่ากบั	1.17	แสดงให้เหน็ว่า	“สหกรณ์ฯ บรหิารงานด้านเงนิรบัฝาก

และการช�าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีอ้ยูใ่นระดบัท่ีมีประสทิธิภาพดี ซึง่เจ้าของทนุ คือ แหล่งเงนิกูภ้ายนอกของสหกรณ์ และสมาชกิ

ยงัคงได้รบัความคุม้ครองจ�านวนเงินทีน่�ามาฝากและลงทนุถอืหุน้ อยูก่บัสหกรณ์ฯ ในระดับทีย่งัมคีวามมัน่คงอยู”่
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1.2 อัตราส่วนทุนส�ารองต่อสินทรัพย์

สหกรณ์ฯ	มีอัตราส่วนทุนส�ารองต่อสินทรัพย์ปีปัจจุบันเท่ากับ	0.04	เท่า	ปีก่อน	0.04	เท่า	ซึ่งเท่ากันกับ	ปีก่อน	และ

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	 2558	 (Peer	 Group)	 เท่ากับ	 0.03	 เท่า	 แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ ยังคงมีความ

สามารถในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกับปีก่อน ซึ่งส่งผลต่อการจัดสรรทุนส�ารองในระดับที่

เหมาะสมและช่วยเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป”

1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์

สหกรณ์ฯ	 มีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ปีปัจจุบัน	 ร้อยละ	 7.25	 ปีก่อนร้อยละ	 10.72	 ซึ่งลดลงจากปีก่อน	

ร้อยละ	 3.47	 และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	 2558	 (Peer	 Group)	 เท่ากับร้อยละ	 8.52	 แสดงให	้

เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ลดจากปีก่อน อีกทั้งยังน้อยกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม เล็กน้อย 

ดังนั้นสหกรณ์ฯ ต้องมีการจัดหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อชักชวนให้บุคลากรมาร่วมเป็นสมาชิกและน�าเงินมาออมกับสหกรณ์ฯ 

ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ังสหกรณ์ฯ”

1.4 อัตราการเติบโตของหนี้

สหกรณ์ฯ	มีอัตราการเติบโตของหนี้	ปีปัจจุบันร้อยละ	11.23	ปีก่อนร้อยละ	17.92	ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ	6.69	

และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของปี	 2558	 (Peer	 Group)	 เท่ากับ	 ร้อยละ	 17.94	 แสดงให้เห็นว่า	“ในระหว่างปี 

สหกรณ์ฯ ได้กูยื้มเงนิจากสถาบนัการเงนิเพิม่ข้ึนเลก็น้อยและหนัมาใช้นโยบายบรหิารแบบมุง่เน้นการรบัฝากเงนิจากสมาชกิ

ส่งผลให้สมาชกิน�าเงนิมาฝากไว้กบัสหกรณ์ฯ การกระท�าดงักล่าวท�าให้สหกรณ์ฯ มทีนุหมนุเวยีนในการบรหิารงานและการ 

ด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ เพยีงพอ โดยไม่ต้องกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิภายนอกมากนกั ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ทีดี่ อย่างไรกต็าม

สหกรณ์ฯ ต้องค�านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุนทางการเงินเป็นส�าคัญ”

1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน

สหกรณ์ฯ	 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนปีปัจจุบันร้อยละ	 7.82	 ปีก่อนร้อยละ	 7.53	 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน	

ร้อยละ	0.29	และเมือ่เทยีบกบัอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวมปี	2558	(Peer	Group)	เท่ากบัร้อยละ	6.72	แสดงให้เหน็ว่า	“สหกรณ์ฯ 

ยังมีการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการบริหารส่วนของทุนได้เหมาะสมกับขนาดของสหกรณ์ฯ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะต้องหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อสร้างรายได้และ 

ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนให้สูง และมั่นคงกว่าท่ีเป็นอยู่ โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ 

มอบความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอย่างเดียว”

2. คุณภาพของสินทรัพย์ (Assets Quality)

2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย์

สหกรณ์ฯ	มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้	ปีปัจจุบัน	0.05	รอบ	ปีก่อน	0.05	รอบ	ซึ่งเท่ากันกับ	

ปีก่อน	และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	2558	(Peer	Group)	เท่ากับ	0.05	รอบ	แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ มีการ

ใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ที่มีรอบหมุนเท่ากับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ด”ี

2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

สหกรณ์ฯ	มอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์	ปีปัจจบุนั	ร้อยละ	1.90	ปีก่อนร้อยละ	1.89	ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนเล็กน้อย	

และเมื่อเทียบกับอัตราส ่วนเฉลี่ยโดยรวมของปี	 2558	 (Peer	 Group)	 เท ่ากับร ้อยละ	 1.84	 แสดงให ้เห็นว ่า	

“สหกรณ์ฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มากกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมเล็กน้อย ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เนื่องจาก

คณะกรรมการด�าเนนิงาน และ ฝ่ายจดัการช่วยกนัดแูลเอาใจใส่ท�าให้มกีารใช้สนิทรพัย์ เพือ่ก่อให้เกดิผลตอบแทนอย่างคุม้ค่า”
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2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์

สหกรณ์ฯ	มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์	ปีปัจจุบัน	ร้อยละ	10.25	ปีก่อนร้อยละ	16.07	ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ	

5.82	 และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของปี	 2558	 (Peer	 Group)	 เท่ากับร้อยละ	 15.52	 แสดงให้เห็นว่า	

“สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ปีปัจจุบันน้อยกว่าปีก่อน และต�่ากว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม ซึ่งถือว่าอยู่ใน

เกณฑ์ที่พอใช้ อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ ยังต้องมุ่งเน้นกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ให ้

เพิม่ขึน้อย่างยัง่ยนื ท้ังนีเ้พือ่จะน�ามาซึง่ความม่ันคงต่อสหกรณ์ฯ และเพือ่น�ามาใช้ในการด�าเนนิงานของสหกรณ์ฯ ในอนาคต”

3. ด้านการท�าก�าไร (Earnings Sufficiency)

3.1 ก�าไรต่อสมาชิก

สหกรณ์ฯ	มีก�าไรต่อสมาชิกปีปัจจุบัน	จ�านวน	53,645.80	บาทต่อคน	ปีก่อนมีก�าไรจ�านวน	49,598.70	บาทต่อคน	

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	 4,056.10	 บาทต่อคน	 และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	 2558	 (Peer	 Group)	 เท่ากับ	

จ�านวน	32,677.14	บาทต่อคน	แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ มีประสิทธิภาพในการท�าก�าไรต่อสมาชิกสูงกว่า ปีก่อน และยัง

สูงกว่าอัตราส่วนเฉล่ียโดยรวมอยู่มาก ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และเป็นไปตามขนาดของสหกรณ์ฯอย่างไรก็ตาม 

สหกรณ์ฯ ควรมีการวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มก�าไรต่อสมาชิกต่อไป ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ 

คือ มอบความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิกเพียง 

อย่างเดียว”

3.2 เงินออมต่อสมาชิก

สหกรณ์ฯ	มีเงินออมต่อสมาชิกปีปัจจุบันจ�านวน	2,325,930.17	บาทต่อคน	ปีก่อนจ�านวน	2,175,092.57	บาทต่อ

คน	เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจ�านวน	150,837.60	บาทต่อคน	และเมือ่เทยีบกบัอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวมปี	2558	(Peer	Group)	เท่ากบั	

1,348,679.78	 บาทต่อคน	 แสดงให้เห็นว่า	“สมาชิกของสหกรณ์ฯ มีการออมเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน และมากกว่าค่าเฉลี่ย

โดยรวมอย่างมาก ซึ่งถือว่าดีมากและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังคงต้องจัดหา

กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการออมการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก รวมถึง สหกรณ์ฯ ต้องมีการศึกษา

อัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจ ท้ังในและต่างประเทศด้วย เพ่ือใช้ในการ

วางแผนและกระตุ้นให้สมาชิกรักในการออมยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะท�าให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงต่อชีวิตที่

ยั่งยืนในอนาคต”

3.3 หนี้สินต่อสมาชิก

สหกรณ์ฯ	 มีหนี้สินต่อสมาชิกปีปัจจุบัน	 จ�านวน	 552,210.01	 บาทต่อคน	 ปีก่อนจ�านวน	 529,293.12	 บาทต่อคน	

เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ�านวน	22,916.89	บาท	และเมือ่เทยีบกบัอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวมปี	2558	(Peer	Group)	เท่ากบั	410,697.33	

บาทต่อคน	 แสดงให้เห็นว่า	“หนี้สินต่อสมาชิกปีปัจจุบันเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน แต่ท้ังนี้ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมค่อนข้างมาก 

อย่างไรกต็าม สหกรณ์ฯ มิได้มุ่งหวงัให้สมาชิกก่อหน้ีสนิมากจนเกนิตัว ดังนัน้สหกรณ์ฯ จงึต้องรกัษาผลประโยชน์ของสมาชกิ

ส่วนใหญ่ ส่งผลให้สหกรณ์ฯ อนุมัติการปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกอย่างรัดกุมรอบคอบยิ่งขึ้น และเป็นไปตามระเบียบของ 

สหกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากลูกหนี้ส่วนน้อยที่ด้อยคุณภาพและไม่สามารถเรียก

ให้ช�าระหนี้ได้ครบถ้วน (NPL)”

3.4 อัตราค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน

สหกรณ์ฯ	 มีค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงานส�าหรับปีปัจจุบันร้อยละ	 9.57	 ปีก่อนร้อยละ	

11.73	 ซ่ึงลดลงจากปีก่อนร้อยละ	 2.16	 และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	 2558	 (Peer	 Group)	 เท่ากับ	 10.49	
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แสดงให้เหน็ว่า	“คณะกรรมการด�าเนนิการและเจ้าหน้าทีฝ่่ายบรหิารมคีวามสามารถในการวางแผนและบรหิารจดัการองค์กร

เมือ่เทยีบกบัอัตราส่วนเฉลีย่โดยรวม และเมือ่เทียบกบัปีก่อนถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ ีโดยพจิารณาจากสามารถในการควบคมุ

ค่าใช้จ่ายให้อยูใ่นกรอบงบประมาณทีก่�าหนด ซึง่จะส่งผลต่อการเพิม่ผลตอบแทนทีส่งูขึน้แก่สมาชกิต่อไป แต่อย่างไรกต็าม 

ทางสหกรณ์ฯ ยังคงต้องมีการวางแผน และ/หรอื ก�าหนด กลยทุธ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานให้มปีระสทิธภิาพ 

ยิ่งๆ ขึ้นไป”

3.5 อัตราการเติบโตของทุนส�ารอง

สหกรณ์ฯ	มีอัตราการเติบโตของทุนส�ารอง	ปีปัจจุบันร้อยละ	8.41	ปีก่อนร้อยละ	8.90	ซึ่งลดลงจาก	ปีก่อนเล็กน้อย	

และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	 2558	 (Peer	 Group)	 เท่ากับร้อยละ	 10.62	 แสดงให้เห็นว่า	 “สหกรณ์ฯ 

ยังคงรักษาสามารถในการเพิ่มทุนส�ารองอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับอัตราค่าเฉลี่ยโดยรวม อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังคง

ต้องมีการวางแผน และ/หรือ ก�าหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้ส่วน

ของทุนส�ารองเพิ่มขึ้นและน�ามาซึ่งความมั่นคง อย่างยั่งยืนของสหกรณ์ฯ ต่อไป”

3.6 อัตราการเติบโตของก�าไรสุทธิ

สหกรณ์ฯ	มอีตัราการเตบิโตของก�าไรสทุธ	ิปีปัจจบุนัร้อยละ	13.15	ปีก่อนร้อยละ	2.97	ซึง่มกีารเตบิโตของก�าไรสทุธิ

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ	10.18	เมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	2558	(Peer	Group)	เท่ากับร้อยละ	2.34	แสดงให้

เหน็ว่า	“สหกรณ์ฯ บรหิารงานมอีตัราเตบิโตของก�าไรสทุธเิพิม่ขึน้จากปีก่อนค่อนข้างมากและยงัสงูกว่าอตัราส่วนเฉลีย่โดย

รวมอยู่มาก ซึ่งถือว่าสหกรณ์ฯ มีการพัฒนากลยุทธ์และการด�าเนินงานในปีนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน

สภาวะเศรษฐกจิและอตัราดอกเบีย้นโยบายมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด ดงันัน้ คณะกรรมการควรมกีารวเิคราะห์ความเสีย่ง

ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด�าเนินงานได้อย่างทันท่วงที โดยยืน

อยูบ่นหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัการทีว่่า เป้าหมายสงูสดุของสหกรณ์ฯ นัน้ไม่ใช่มุง่หาผลก�าไรทีส่งูสดุเพยีงอย่างเดยีว 

แต่จะท�าอย่างไรเพื่อที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสู่มวลสมาชิกของสหกรณ์ฯ”

3.7 อัตราก�าไรสุทธิ

สหกรณ์ฯ	มอีตัราก�าไรสทุธปีิปัจจบุนัร้อยละ	41.96	ปีก่อนร้อยละ	40.63	ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนร้อยละ	1.33	และเมือ่

เทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	2558	 (Peer	Group)	 เท่ากับร้อยละ	48.95	แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ มีความสามารถ

ในการบรหิารงานและควบคมุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานอยูใ่นระดบัด ีและยงัคงน้อยกว่าอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวม อย่างไร

ก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัจะต้องมกีารวางแผนหรอืก�าหนดกลยทุธ์ เพือ่ทีจ่ะท�าให้อตัราก�าไรสทุธเิพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยยนื

อยู่บนหลักการที่ว่าเป้าหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ นั้นไม่ใช่มุ่งหาผลก�าไรที่สูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่จะท�าอย่างไรเพื่อที่จะ

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีสู ่มวลสมาชิกของสหกรณ์ฯ รวมถึง สหกรณ์ฯ ต้องวางแผนรับมือต่อสภาวะเศรษฐกิจที่อาจ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ ค่อนข้างมาก”

4. สภาพคล่อง (Liquidity)

4.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

สหกรณ์ฯ	มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนปีปัจจุบัน	0.25	 เท่า	ปีก่อน	0.35	 เท่า	ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย	และเมื่อเทียบ

กับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	2558	(Peer	Group)	เท่ากับ	0.43	เท่า	แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ มีการรักษาสภาพคล่องไว้

ได้ในระดับที่พอใช้ แต่ยังคงเหมาะสมกับความจ�าเป็นในการใช้เงิน แต่อย่างไรก็ดี สหกรณ์ฯ ควรมีการก�าหนด กลยุทธ์ 

และ/หรอื วางแผนเพือ่รกัษาระดบัปรมิาณทุนหมนุเวยีนและสภาพคล่องอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิผลตอบแทนสงูสดุ 

และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ทางสหกรณ์ฯ จะต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นอีกด้วย”



สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

101

ระเบียบวาระที่ 6 6

5. เรื่องความเสี่ยงและผลกระทบภายนอกต่อการด�าเนนิงานของสหกรณ์ (Risk and Sensitivity)
เศรษฐกจิโลก ยงัอยูใ่นภาวะน่าเป็นห่วงและโดยรวมยงัอยูใ่นภาวะซบเซา	ทัง้นีค้วามต้องการน�าเข้าของแต่ละประเทศ

ลดลงอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ยโุรป	จีน	ญ่ีปุน่	และสหรฐัฯ	จงึส่งผลต่อการค้าขายระหว่างประเทศ	และการส่งออกอย่างมาก	นอกจากนี	้

การได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของนายโดนัลด์	 ทรัมป์	 ท�าให้เกิดความไม่แน่นอนส�าหรับการค้าระหว่างประเทศท่ัวโลก	

อย่างมาก	 นอกจากนี้ปัญหาการเมืองในยุโรปและเอเชียตะวันตกยังไม่คลี่คลาย	 รวมถึงความผันผวนในค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ	

ต่อเงินบาทยังคงอยู่ในระดับสูง	ท�าให้เศรษฐกิจโลกยังคงน่าเป็นห่วง

เศรษฐกิจไทย ในช่วงปี	 2559	 มีการเติบโตใกล้เคียงกับเป้าหมายแต่ไม่ถึงกับดี	 ท้ังนี้การบริโภคและการลงทุนภาค

เอกชนอยู่ในระดับดีขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ	ของรัฐบาล	และปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือการใช้จ่ายเงินของภาครัฐมี

มากขึ้นตามโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ	 อย่างไรก็ตามภาคการส่งออกท่ีซบเซาตามเศรษฐกิจโลก	 ภาคการท่องเท่ียวท่ีซบเซา

เนื่องจากผลกระทบเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญมีมากกว่าที่คาดไว้	 อีกทั้งปัญหาจากอุทกภัยในภาคใต้	 ตลอดจนการชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจอันเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคส�าหรับ

เศรษฐกิจของไทย

กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มในทางชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนอยู่มาก	ท�าให้

คณะกรรมการนโยบายการเงนิ	(กนง.)	มมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบายดงักล่าวคงทีม่าตลอดทีร้่อยละ 1.5 ตัง้แต่กลางปี 2558 

จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชนให้อยู่ในระดับที่	

เหมาะสม	 ทั้งนี้โอกาสที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีอยู่หากเงินในระบบยังคงล้นตลาด	 (สวนทางกับอัตราดอกเบี้ย

พันธบตัรบางประเภททีม่แีนวโน้มสงูขึน้เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียนโยบายอยูใ่นระดบัต�า่มาเป็นเวลานาน)	และการกระตุน้เศรษฐกจิ

ด้วยนโยบายการคลังเช่นการใช้นโยบายช็อปช่วยชาติ	หรือมาตรการภาษีอื่นๆ	ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ดังนั้นจึงต้องติดตาม

สถานการณ์และสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มผันผวนในกระบวนการสหกรณ์อย่างใกล้ชิด	 เพื่อน�าผลไปพิจารณาปรับเปลี่ยน

นโยบายการบริหารเงินอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว

สรุปในภาพรวม	ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ	อยู่ในระดับ	“ด”ี	เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของ

สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก	 2558	 (Peer	 Group	 2015)	 ท่ีน�ามาวิเคราะห์	 โดยสหกรณ์ฯ	 มีการให้กู้ยืม	 การรับฝาก	 และการ

ลงทุนอย่างเหมาะสม	มีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อแก่สมาชิก	 โดยพิจารณาจากความสามารถในการช�าระหนี้คืนของสมาชิก

เป็นหลัก	มีการกระตุ้นให้สมาชิกรักการออมจนท�าให้มีอัตราเงินออมต่อสมาชิกอยู่ในระดับที่ดีมาก	และสามารถน�าเงินฝากจาก

สมาชิกที่เพ่ิมขึ้นไปจ่ายช�าระเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ภายนอกได้จ�านวนมาก	 นอกจากนี้ยังมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์	 และ	

อตัราการเตบิโตของทนุสหกรณ์อยูใ่นเกณฑ์ทีดี่	อกีทัง้มกีารคงสภาพคล่องไว้ได้อย่างเหมาะสม	อย่างไรกต็าม	หากพจิารณาอตัรา

การเตบิโตของก�าไรสทุธขิองสหกรณ์ฯ	อาจไม่สงูมากนกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่โดยรวมของสหกรณ์อืน่	เนือ่งจากสหกรณ์ฯ	

มีนโยบายไม่มุ่งเน้นก�าไรสูงสุดเป็นที่ตั้ง	 แต่มุ่งเน้นการให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่สมาชิกในระหว่างปีเป็นส�าคัญ	 เพราะมีการเรียก

เก็บอัตราการกู้ยืมเงินจากสมาชิกในอัตราที่ต�่ากว่าอัตราดอกเบี้ยของตลาดโดยทั่วไป	 และจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากในอัตราท่ีสูง

จนเป็นทีพ่งึพอใจของสมาชกิ	อย่างไรกด็สีหกรณ์ฯ	ควรป้องกนัความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในเรือ่งต้นทนุทางการเงนิ	

ปัญหาสภาพคล่อง	และรกัษาผลก�าไรจากการด�าเนนิงานให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมอนัจะน�าไปสูค่วามผาสกุของมวลสมาชกิอย่าง

ยั่งยืนสืบต่อไป

บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด
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ข้อเสนอแนะการจัดสรรก�าไร
การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559 

(ก�าไรที่จัดสรร 484,449,203.17 บาท)

รายการ
ปี 2559 
(บาท)

คิดเป็น 
ร้อยละ

ปี 2558 
(บาท)

คิดเป็น 
ร้อยละ

1.	 เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	ของก�าไรสทุธิ 96,889,840.63 20.00 85,627,189.60 20.00

2.	 เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

ร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิ	ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

ก�าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และ 

ข้อ 2 ข้างบนนี้ อาจจัดสรรดังต่อไปนี้

3.	 เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วในอัตรา	

ร้อยละ	8.00	ต่อปี

335,029,885.00 69.16 304,122,085.00 71.03

4.	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ย	

ช�าระ	ระหว่างปี	2559	ในอัตราร้อยละ	14

33,159,239.75 6.85 31,721,780.25 7.41

5.	 เป็นโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน	

ร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ

6,267,298.00 1.29 5,558,456.09 1.30

	 (เป็นโบนัสกรรมการ	บาท 	(2,296,000.00	 (2,296,231.09

	 					โบนัสเจ้าหน้าที่	บาท)	 	3,971,298.00)	 3,262,225.00)

6.	 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของ	

ก�าไรสุทธิ

4,092,939.79 0.84 1,096,437.04 0.26

7.	 เงินกองทุนทดแทนสมาชิก	 5,000,000.00 1.03 0.00 0.00

8.	 เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 4,000,000.00 0.83 0.00 0.00

484,449,203.17 100.00 428,135,947.98 100.00

หากจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559 ตามที่เสนอ 

จะมีผลดังนี้
1.	 กลับมาเป็นของสมาชิก	(ข้อ	3	+	ข้อ	4) 368,189,124.75 76.01 335,843,865.25 78.44
2.	 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก	

(ข้อ	1	+	ข้อ	6	+	ข้อ	7	+	ข้อ	8)

109,982,780.42 22.70 86,723,626.64 20.26

3.	 เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่	(ข้อ	5) 6,267,298.00 1.29 5,558,456.09 1.30
4.	 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์	(ข้อ	2) 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

484,449,203.17 100.00 428,135,947.98 100.00
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แผนงานและเป้าหมายการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

ในปี	 2560	 เป็นปีที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว	 และมีการน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นในภาคการเงิน	 มีการ

แข่งขันกันในด้านต่างๆ	 มากมาย	 ดังน้ัน	 สอมธ.	 จะต้องเร่งสร้างวิธีคิด	 และวินัยทางการเงินแก่สมาชิก	 โครงการส่งเสริม	

การออม	และการบริหารสินเชื่อแก่สมาชิก	โดยมีสหกรณ์เป็นองค์กรท่ีคอยช่วยเหลือและสนับสนุน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

และอุดมการณ์ของสหกรณ์	 โดยการน�าเอาแนวพระราชด�าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการบริหารของสหกรณ	์

โดยหลักธรรมาภิบาล	 น�ามาประยุกต์ใช้กับหลักการสหกรณ์	 เพื่อให้สมาชิกสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตได้ทั้งในขณะ

ที่ปฏิบัติงานอยู่และเมื่อถึงคราวเกษียณอายุ	โดยมีแผนงานและเป้าหมายท่ีส�าคัญ	7	ประการ	คือ

1. ด้านการด�าเนินงาน

มีแผนการบริหารเงินทุนด้วยการให้	 สอมธ.เป็นแหล่งออมเงินของสมาชิก	 เพื่อใช้เป็นแหล่วงเงินทุน	 ในการ

บริหารต่อทุน	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป	 และสร้างรูปแบบของการออม	 เพื่อช่วยให	้

การออมเงินสามารถสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่มวลสมาชิก	 เพื่อสร้างความมั่นคง	 และอ�านวยประโยชน์ให้แก่

สมาชิก	 โดยเงินทุนที่ได้มาจะน�าไปลงทุนที่มั่นคง	 มีความเสี่ยงน้อย	 และเป็นไปตามกฎหมาย	 และข้อบังคับของสหกรณ	์

เพื่อน�าผลตอบแทนที่ได้กลับคืนสมาชิกในรูปแบบต่างๆ

2. ด้านการให้บริการสินเชื่อ

การให้สินเชื่อแก่สมาชิก	 จะปรับปรุงและพัฒนาท้ังหลักเกณฑ์	 รูปแบบ	 และกระบวนการในการให้สินเชื่อแก่

สมาชิกให้เพียงพอและเหมาะสมกับสมาชิก	เพื่อให้การให้สินเชื่อสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก	และเป็นส่วนหนึ่ง

ท่ีจะสนับสนุนในการด�าเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	และเพียงพอ	ทั้งนี้จะเสริมด้วยการสร้างสวัสดิการให้แก่สมาชิก	ระหว่างสหกรณ์

กับสมาชิก	 และตัวสมาชิกเอง	 เพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้งตัวสมาชิกเองและครอบครัว	 เพื่อเสริมสร้างการสร้างวินัยทางการ

เงินและตระหนักถึงแนวทางการบริหารการเงิน	เพื่อให้ในบ้ันปลายชีวิตปลอดจากภาระหนี้สิน

3. ด้านสวัสดิการ

จะด�าเนินการปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ	 ท่ีสหกรณ์มีให้แก่สมาชิก	 เพื่อให้เป็นองค์กรสวัสดิการแก่สมาชิก	

เพื่อให้ได้รับสวัสดิการที่ดี	 (โดยจัดสร้างกองทุนต่างๆ)	 ท่ีเกิดจากสหกรณ์เอง	 หรือเกิดจากความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับ

สมาชิก	หรือจากตัวสมาชิกเอง	เพื่อให้เกิดความมั่นคงจากการเป็นสมาชิกและใช้บริการของ	สอมธ.	และ	มีสวัสดิการที่มาก

ยิ่งขึ้นจากรูปแบบการท�าธุรกิจกับสหกรณ์	ทั้งที่เกิดจากการออมหรือการให้สินเชื่อ	รวมทั้งจากระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

4. ด้านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักการสหกรณ์ที่ส�าคัญข้อหนึ่ง	คือการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้	ความเข้าใจในองค์กร	โดยเฉพาะในเรื่อง

ของอุดมการณ์	 หลักการ	 กฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ในการท�างานนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน	 มีความเข้าใจที่ตรงกัน	

และมีการประสานงานกัน	 เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสามารถสร้างประสิทธิผลแก่องค์กรให้เกิด

ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	 และมีเสถียรภาพ	 โดยจะให้ความส�าคัญต่อการให้ความรู้แก่กรรมการ	 เจ้าหน้าท่ี	 สมาชิก	

โดยจัดให้มีการฝึกอบรม	สัมมนา	ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์เป็นการเฉพาะตัว	และการท่ัวไป	ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
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5. ด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์

สอมธ.จะเร่งรัดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างครบด้านและทันเวลา	 และจะ

ประชาสัมพันธ์ให้ถึงตัวสมาชิกมากขึ้น	 เพื่อให้สมาชิกรับรู้ข่าวสารอย่างท่ัวถึง	 ท้ังด้านการบริหารจัดการ	 การบริการด้าน	

การเงิน	สวัสดิการ	และกิจกรรมต่างๆ	โดยการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายประเภท	 ท้ังเว็บไซต์	แผ่นปลิว	 โปสเตอร	์

วารสาร	ของ	สอมธ.

6. ด้านการเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม

สอมธ.จะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ที่จะจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 หรือหน่วยงานต่างๆ	 โดยใน	

ปีน้ี	สอมธ.	ครบรอบ	45	ปี	นอกจากกิจกรรมที่ปฏิบัติมาตลอดแล้ว	จะให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

และสังคมมากขึ้น	 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ตามหลักการของสหกรณ์	 ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญ	

1	ใน	7	ของสหกรณ์ที่พึงคืนประโยชน์ให้กับชุมชนท่ีตั้งอยู่	และให้ความร่วมมือต่อสาธารณกุศลของชุมชนและสังคม

7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอมธ.จะด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สามารถรองรับและเพียงพอต่อการให้บริการ

และการบริหารงาน	 และสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก	 โดยมิให้มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์	

ทั้งในด้านรูปแบบโปรแกรม	และระบบการจัดการต่างๆ	ของระบบคอมพิวเตอร์ท้ังในปัจจุบันและอนาคต

เป้าหมายการด�าเนินงานประจ�าปี 2560

1.	 จะมีสมาชิกเข้าใหม่	300	ราย

2.	 จะมีทุนด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	 2,980.00	 ล้านบาท	 คือเพิ่มจาก	 25,956.98	 ล้านบาท	 เป็น	 28,936.98	 ล้านบาท	

ซึ่งประกอบด้วย

2.1	 ทุนเรือนหุ้นจะเพิ่มขึ้น	420.00	ล้านบาท	คือเพิ่มจาก	4,430.70	ล้านบาท	เป็น	4,850.70	ล้านบาท

2.2	 เงินรับฝากจะเพิ่มขึ้น	765.00	ล้านบาท	คือเพิ่มจาก	16,570.12	ล้านบาท	เป็น	17,335.12	ล้านบาท

2.3	 ทุนส�ารอง	 ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ	 จะเพิ่มขึ้น	 95.00	 ล้านบาท	 คือเพิ่มจาก	 1,517.16	 ล้านบาท	 เป็น	

1,612.16	ล้านบาท

2.4	 เงินกู้ยืม	 เพื่อน�ามาบริหารด้านเงินทุน	 และบริหารสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	

โดย	 สอมธ.	 มีแผนจะถือใช้วงเงินกู้ยืมประจ�าปีในวงเงิน	 6,000.00	 ล้านบาท	 และจะใช้ตามความจ�าเป็น	

จ�านวน	5,139.00	ล้านบาท

3.	 จะมีเงินให้กู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น	748.00	ล้านบาท	คือเพิ่มจาก	4,985.90	ล้านบาท	เป็น	5,733.90	ล้านบาท

4.	 คาดว่าจะมีก�าไรสุทธิ	501.25	ล้านบาท	
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
ประมาณการรายจ่ายประจ�าปีการเงิน 2560

คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จ�ากดั	ขอเสนองบประมาณรายจ่ายต่อท่ีประชมุ

ใหญ่สามญัประจ�าปี	2560	เพือ่พจิารณาอนมุตัติามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ข้อ	49	(15)	จ�านวนเงนิ	77,247,000.00	บาท	

(เจด็สิบเจด็ล้านสองแสนสีห่มืน่เจด็พนับาทถ้วน)	เป็นงบค่าจดัซือ้ทรพัย์สนิ	16,718,000.00	บาท	(สบิหกล้านเจด็แสนหนึง่หมืน่

แปดพันบาทถ้วน)	งบค่าใช้จ่าย	60,529,000.00	บาท	(หกสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้		

หมวดรายจ่าย
ปี 2559 ปี 2560 เหตุผลและ 

ความจ�าเป็นประมาณการ ใช้ไป ประมาณการ

1. เงินเดือน

1.1	 เงินเดือน 19,482,000.00 18,771,480.00 20,422,000.00 •	อัตราเดิม	40	อัตรา	

(อัตราตามโครงสร้าง	47	อัตรา)

1.2	 ค่าครองชีพ 864,000.00 787,870.00 864,000.00 •	ส�าหรับเจ้าหน้าที่	40	อัตรา	

ยกเว้นผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ

20,346,000.00 19,559,350.00 21,286,000.00

2. ค่าตอบแทน

2.1	 ค่าล่วงเวลา 996,000.00 663,600.00 996,000.00 •	ส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา

ส�าหรับงานประจ�าวัน,	ประจ�าเดือน,	

ประจ�าปีและงานพิเศษต่างๆ

•	ส�าหรับการทดสอบโปรแกรมรองรับ

การพัฒนาระบบงานสินเชื่อและ	

ระบบการส�ารองข้อมูล

2.2	 ค่าเบี้ยประชุม 860,000.00 560,500.00 860,000.00 •	ส�าหรับการประชุมของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	และที่ปรึกษากับ	

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	เพื่อ

ประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์

2.3	 ค่าสมนาคุณ 812,000.00 539,000.00 812,000.00 •	ส�าหรับผู้ท�าหน้าที่ประธานกรรมการ,	

เลขานุการ,	เหรัญญิก,	ผู้จัดการ,	

ผู้ช่วยผู้จัดการ,	ที่ปรึกษา

2.4	 ค่ารับรอง 400,000.00 296,880.86 400,000.00 •	ส�าหรับเป็นค่ารับรองการประชุม

กรรมการ	หรือการรับรองแขกที่มา

ติดต่อธุรกิจเยี่ยมชมกิจการและศึกษา	

ดูงาน	และค่าของเยี่ยมสมาชิกรวมทั้ง

หน่วยงานต่างๆ

2.5	 ค่าสอบบัญชี 150,000.00 150,000.00 150,000.00 •	เป็นค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจ�าปี
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หมวดรายจ่าย
ปี 2559 ปี 2560 เหตุผลและ 

ความจ�าเป็นประมาณการ ใช้ไป ประมาณการ

2.6	 ค่าตรวจสอบกิจการ 120,000.00 120,000.00 130,000.00 •	เป็นค่าธรรมเนียมตรวจสอบกิจการ

ประจ�าปี

3,338,000.00 2,329,980.86 3,348,000.00

3. ค่าวัสดุ

3.1	 ค่าเครื่องเขียน	

แบบพิมพ์

1,100,000.00 931,915.14 1,100,000.00 •	ส�าหรับจัดท�าประมวลข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์

•	ส�าหรับจัดท�าคู่มือสมาชิก

•	ส�าหรับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่ไว้ใช้	

ในการบริหารงานรวมทั้งเพื่อรองรับ	

การขยายขอบเขตของการบริการ	

ทั้งส�านักงานท่าพระจันทร์และรังสิต

•	ส�าหรับเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่มี

ประโยชน์ต่อการบริหารงานและ	

การบริการ

3.2	 ค่าของใช้ส�านักงาน 800,000.00 634,674.70 800,000.00 •	เป็นค่าวัสดุและของใช้ส�านักงาน	

ทั้งท่าพระจันทร์และรังสิต

•	เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้กับ

คอมพิวเตอร์ระบบใหม่

3.3	 ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง 200,000.00 82,719.93 200,000.00 •	ส�าหรับรถยนต์ของ	สอมธ.	

จ�านวน	4	คัน

2,100,000.00 1,649,309.77 2,100,000.00

4. ค่าใช้สอย

4.1	 ค่าเบี้ยเลี้ยง	พาหนะ 900,000.00 411,683.95 900,000.00 •	ส�าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่	

ไปปฏิบัติงานและอบรมสัมมนา

4.2	 ค่าใช้จ่าย	

ในการศึกษา

300,000.00 8,797.25 300,000.00 •	ส�าหรับโครงการศึกษาของเจ้าหน้าที่

เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ	

ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์

4.3	 ค่าลงทะเบียน	

สัมมนาและ	

ฝึกอบรม

120,000.00 84,930.00 170,000.00 •	ส�าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่	

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสหกรณ์
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4.4	 โครงการเผยแพร่

วิชาการและความรู้

4,760,000.00 2,665,463.80 4,760,000.00 •	การให้ความรู้แก่คณะกรรมการ	

เจ้าหน้าที่และสมาชิก	ในโครงการ

สัมมนาเพื่อสมาชิกนอกสถานที	่

2	ครั้ง	สัมมนาสมาชิกตามหน่วยงาน	

2,000	คน	สัมมนากรรมการและ	

เจ้าหน้าที่	3	ครั้ง	สัมมนาไตรภาคี	

1	ครั้ง	โครงการเพิ่มพูนความรู้	

ส�าหรับสมาชิกด้านวิชาการ	

ด้านจริยธรรม	โครงการวิเทศวิชาการ	

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารเงิน

ทุนและการพัฒนาสหกรณ์	โครงการ

ปฐมนิเทศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการ

4.5	 เงินช่วยสวัสดิการ 1,700,000.00 1,602,467.75 1,800,000.00 •	เป็นเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	

ค่าเล่าเรียนบุตร	เงินช่วยเหลือ	

บุตรเจ้าหน้าที่	เงินกองทุนทดแทน	

เงินประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆ	

ตามระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

4.6	 เงินรางวัลแก	่

เจ้าหน้าที่

4,950,000.00 3,757,100.00 4,310,000.00 •	เป็นค่าตอบแทนส�าหรับการปฏิบัติงาน

และเป็นค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษแก	่

เจ้าหน้าที่ตามระเบียบเจ้าหน้าที่

สหกรณ์	หรือตามหลักเกณฑ์ที่	

คณะกรรมการก�าหนด

4.7	 ค่าจ้างเหมาบริการ 700,000.00 490,120.00 700,000.00 •	เป็นเงินรางวัลแก่บุคคลหรือหน่วยงาน	

ที่ปฏิบัติงานให้	สอมธ.

•	ส�าหรับค่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานที่

ปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ในการบริหารงาน

และการบริการให้แก่สมาชิก

4.8	 ค่าซ่อมบ�ารุงและ

รักษาทรัพย์สิน

1,500,000.00 940,143.33 1,500,000.00 •	เป็นค่าซ่อมบ�ารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์	ค่าประกันภัยทรัพย์สิน	

ค่าซ่อมบ�ารุงทรัพย์สิน	อาคารส�านักงาน	

และเครื่องใช้ส�านักงาน

4.9	 เงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัย

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 •	เพื่อเป็นเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย	

ประจ�าปี

4.10	 เงินทุนการศึกษา	

นกัศกึษามหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์

200,000.00 0.00 200,000.00 •	เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาแก่	

นักศึกษาเรียนดีจากชนบท	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4.11	ค่าสาธารณูปโภค 2,600,000.00 1,365,772.97 2,600,000.00 •	เป็นค่าโทรศัพท์	ค่าไฟฟ้า	

ค่าน�้าประปา	ค่าธรรมเนียมเช็ค	

ค่าไปรษณียากร	ค่าธรรมเนียม	

การโอนเงินและค่าบริการวงจร	

เช่าสายสัญญาณโทรศัพท์

4.12	ค่าของที่ระลึก 2,600,000.00 2,598,800.00 2,600,000.00 •	ค่าท�าของที่ระลึกแก่สมาชิก	ผู้ฝากเงิน

และผู้ท�าคุณประโยชน์ให้สหกรณ์	และ

ส�าหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

ในโอกาสที่ส�าคัญ

4.13	ค่าของที่ระลึกใน

วาระครบรอบ	45	ปี

0.00 0.00 8,000,000.00 •	ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าของที่ระลึกแก่

สมาชิกในวาระครบรอบ	45	ปี

4.14	 โครงการสมาชิก	

สัมพันธ์

1,435,000.00 715,821.00 1,435,000.00 •	เพื่อจัดโครงการสมาชิกสัมพันธ์	

ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง	

สอมธ.	กับสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ

4.15	ค่าใช้จ่าย	

ประชุมใหญ่

770,000.00 641,312.00 770,000.00 •	ส�าหรับการจัดท�ารายงานกิจการ	

ประจ�าปี	2559	และเอกสาร	

ประกอบการประชุมใหญ่

•	เป็นค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองสมาชิก

ในการประชุมใหญ่

4.16	ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี 150,000.00 39,953.00 150,000.00 •	เป็นค่าทนายความและค่าใช้จ่ายด�าเนิน

คดีการผิดนัดช�าระเงินกู้

4.17	ค่าโครงการศึกษา

ตลาดสหกรณ์

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 •	เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลงทุน

ด้านตลาดสหกรณ์อื่น

4.18	ค่าเงินชดเชยตาม

กฎหมายแรงงาน

100,000.00 100,000.00 100,000.00 •	เพื่อสมทบเป็นกองทุนชดเชยตาม

กฎหมายแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่

เนื่องจากการเลิกจ้างรวมถึง	

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง

4.19	ค่าเงินชดเชย	

ความเสี่ยง

100,000.00 100,000.00 100,000.00 •	เพื่อสมทบเป็นกองทุนชดเชย	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

4.20	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 400,000.00 227,084.00 400,000.00 •	ค่าการกุศลและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	

ของขบวนการสหกรณ์และ	

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่ไม่มีในรายการ	

ข้างต้น

26,285,000.00 17,749,449.05 33,795,000.00

5. ค่าครุภัณฑ์ 105,000.00 81,793.30
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5.1	 เครื่องปรับอากาศ	

จ�านวน	4	เครื่อง

165,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อปี	2550	

ขนาด	36000	BTU	ส�าหรับบริการ

สมาชิก	ส�านักงานท่าพระจันทร์	

จ�านวน	2	เครื่อง

•	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อปี	2544	ขนาด	

18000	BTU	ส�านักงานท่าพระจันทร์	

จ�านวน	1	เครื่อง

•	จัดซื้อเพิ่ม	เพื่อใช้งานห้องต่อเชื่อม

อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	ขนาด	

12000	BTU	ส�าหรับสาขาย่อย	

คณะแพทยศาสตร์	จ�านวน	1	เครื่อง

5.2	 ระบบสัญญาณกัน

ขโมย	จ�านวน	1	

ระบบ

130,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อปี	2544		

ส�านักงานท่าพระจันทร์

5.3	 ไฟฉุกเฉิน	

จ�านวน	12	ชุด

96,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อปี	2544	

ส�าหรับส�านักงานท่าพระจันทร	์

จ�านวน	5	ชุด

•	เพื่อทดแทนของเดิม	ส�าหรับส�านักงาน

ศูนย์รังสิต	5	ชุด	สาขาย่อย	

คณะแพทยศาสตร์	2	ชุด

•	คุณสมบัติ	แอลอีดี	หลอดคู่	6	วัตต์	

แบตเตอรี่	5Ah,	ส�ารองไฟ	30	นาที

5.4	 วิทยุสื่อสาร	

จ�านวน	6	เครื่อง

30,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อปี	2537	

ส�าหรับฝ่ายบริหารสหกรณ์ใช้ใน

กิจกรรมต่างๆ	ของสหกรณ์

5.5	 เครื่องนับธนบัตร	

จ�านวน	1	เครื่อง

75,000.00 •	จัดซื้อเพิ่ม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ	ส�าหรับฝ่ายบริการเงินออม	

ส�านักงานศูนย์รังสิต

•	คุณสมบัติ	ตรวจนับธนบัตรปลอม,	

นับธนบัตรหลายชนิดคละกันใน	

คราวเดียว	แสดงมูลค่ารวมและมูลค่า

แยกชนิดธนบัตรได้

5.6	 เครื่องฟอกอากาศ	

จ�านวน	1	เครื่อง

50,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อปี	2548	

เนื่องจากของเดิมช�ารุดไม่มีอะไหล่	

ส�าหรับใช้งานสาขาย่อย	

คณะแพทยศาสตร์

•	คุณสมบัติ	รุ่น	9000	ขนาดแรงลม	

1000	CFM	ใช้พื้นที่ไม่เกิน	80	ตรม.
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5.7	 กล้องโทรทัศน์

วงจรปิด	

จ�านวน	1	ชุด

140,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อปี	2550		

เนื่องจากของเดิมเครื่องบันทึกช�ารุด

และไม่มีอะไหล่	ส�าหรับใช้งานสาขา

ย่อยคณะแพทยศาสตร์

•	คุณสมบัติ	กล้อง	4	ตัว,	มีเครื่องบันทึก	

HDD	เก็บข้อมูล,	เครื่องส�ารองไฟ,	ทีวี

แสดงภาพ

5.8	 ประตูเปิด	-	ปิด	

อัตโนมัต	ิ

จ�านวน	1	ชุด

140,000.00 •	จัดซื้อทดแทนของเดิม	เป็นประตู

เปิด-ปิด	ส�าหรับใช้งานสาขาย่อย	

คณะแพทยศาสตร์

•	คุณสมบัติ	ประตูกระจก	

กรอบอลูมิเนียม	บานเลื่อนอัตโนมัติ	

ขนาด	2	x	2	เมตร

5.9	 ไมค์ประชุม	

จ�านวน	3	ตัว

20,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อปี	2556		

ส�าหรับใช้ในห้องประชุมส�านักงาน	

ศูนย์รังสิต

•	คุณสมบัติ	มีระบบการท�างานควบคุม

ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	มีช่องต่อเข้า

เครื่องบันทึกเสียงหรือส�าหรับเสียบหูฟัง	

2	ช่องแบบตัดเสียงล�าโพงในตัว

•	ไมค์ประธานแบบดิจิตอล	มีสวิตซ์พิเศษ

ส�าหรับเปิดการท�างานของไมโครโฟน

ตัวอื่นโดยไม่ตัดไมรโครโฟนของตัวเอง

105,000.00 81,793.30 846,000.00

6. ระบบคอมพิวเตอร์ 13,530,800.00 1,789,003.30

6.1	 เครื่องคอมพิวเตอร์	

PC	จ�านวน	

13	เครื่อง

455,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	2553		

เพื่อใช้งานด้านเอกสารธุรการ	การ

ค้นหาข้อมูล	Internet		ส�าหรับฝ่าย

บริหารสหกรณ์ส�านักงานท่าพระจันทร์	

จ�านวน	1	เครื่อง	และ	เพื่อใช้งาน

ระบบส�าหรับฝ่ายบริหารสหกรณ์

ส�านักงานศูนย์รังสิต	จ�านวน	1	เครื่อง
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•	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	2554		

ส�านักงานท่าพระจันทร์เพื่อใช้งาน

ระบบส�าหรับฝ่ายบริการเงินออม

จ�านวน	3	เครื่อง	ฝ่ายสินเชื่อจ�านวน	

3	เครื่อง	ฝ่ายบัญชีจ�านวน	2	เครื่อง	

ส�านักงานศูนย์รังสิตใช้งานฝ่ายบริหาร

สหกรณ์ด้านเอกสารธุรการ	การค้นหา

ข้อมูล	Internet	จ�านวน	1	เครื่อง		

และส�าหรับสาขาย่อย	

คณะแพทยศาสตร์	จ�านวน	2	เครื่อง

6.2	 เครื่องพิมพ	์

Dot	Matrix	

จ�านวน	2	เครื่อง

70,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	2548			

ส�าหรับฝ่ายบริการเงินออม	ส�านักงาน

ท่าพระจันทร์	จ�านวน	1	เครื่อง

•	จัดซื้อเพิ่ม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ	การพิมพ์ใบเสร็จและสัญญา

เงินกู้ต่างๆ	ส�าหรับฝ่ายบริการสินเชื่อ	

ส�านักงานศูนย์รังสิต	จ�านวน	1	เครื่อง

•	คุณสมบัติ	เครื่อง	Epson	LQ	

พิมพ์กระดาษต่อเนื่องได้

6.3	 เครื่องพิมพ์	Laser	

Jet	จ�านวน	1	เครื่อง

70,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	2551	

ส�าหรับฝ่ายบริหารสหกรณ์	ส�านักงาน

ท่าพระจันทร์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

งานเอกสารธุรการ	งานสัมมนา	

งานประชุม

6.4	 เครื่องสแกนลายเซ็น	

จ�านวน	1	เครื่อง

30,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	2555	

ส�าหรับใช้งานฝ่ายบริการเงินออม	

ส�านักงานศูนย์รังสิต

6.5	 เครื่องอ่านแถบ	

แม่เหล็ก	

จ�านวน	2	เครื่อง

44,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	2555	

ส�าหรับใช้งานฝ่ายบริการเงินออม	

ส�านักงานศูนย์รังสิต

6.6	 อุปกรณ์	SWITCH	

24	port	จ�านวน	1	

เครื่อง

15,000.00 •	เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	2542		

เพื่อเชื่อมต่อระบบ	Network	ภายใน

ส�านักงาน	ที่ส�านักงานท่าพระจันทร์	
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หมวดรายจ่าย
ปี 2559 ปี 2560 เหตุผลและ 

ความจ�าเป็นประมาณการ ใช้ไป ประมาณการ

6.7	 โปรแกรมระบบ
คอมพิวเตอร์

13,658,000.00 •	ส�ารองส�าหรับการพัฒนาโปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้อมูล,	ระบบ
สอบถามข้อมูลส�าหรับสมาชิก,	
การพัฒนาโปรแกรมระบบงานสินเชื่อ	
ระบบเงินฝาก	ระบบสวัสดิการ	และ
อื่นๆ,	การพัฒนาระบบ		Web	Site		
ทั้งฮาร์ดแวร์	และซอฟท์แวร์	เพื่อ
รองรับการขยายการให้บริการ	และ	
การบริหารงาน

13,530,800.00 1,789,003.30 14,342,000.00

7. ที่ดิน อาคาร และ 
สิ่งปลูกสร้าง

7.1	 ค่าปรับปรุงส�านักงาน
และภูมิทัศน์ของ
สหกรณ์

1,570,000.00 1,570,000.00 0.00 •	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ส�านักงาน	
ศูนย์รังสิต

430,000.00 530,000.00 •	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของทั้ง	3	
ส�านักงานและเพื่อปรับปรุงห้องส�าหรับ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านต่างๆ	
ตามระเบียบของ	สอมธ.	ที่ส�านักงาน	
ศูนย์รังสิต	และการปรับปรุงห้องชั้น	2	
อาคาร	1	ส�านักงานศูนย์รังสิต

7.2	 ค่าปรับปรุง	
ห้องคอมพิวเตอร์

1,230,000.00 580,000.00 1,000,000.00 •	การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ส�านักงาน
ท่าพระจันทร์	เพื่อรองรับการขยายการ
ให้บริการ	และการบริหารงาน

3,230,000.00 2,150,000.00 1,530,000.00

รวมทั้งสิ้น 68,934,800.00 45,308,886.28 77,247,000.00

งบประมาณทั้งสิ้น
แยกได้ดังต่อไปนี้

1.	เป็นค่าซื้อทรัพย์สิน 105,000.00 81,793.30 846,000.00

2.	ระบบคอมพิวเตอร์ 13,530,800.00 1,789,003.30 14,342,000.00

3.	ที่ดิน	อาคาร	และ	
สิ่งปลูกสร้าง

3.1	 ค่าปรับปรุงส�านักงาน 3,230,000.00 2,150,000.00 1,530,000.00

4.	เป็นค่าใช้จ่ายประจ�าปี 52,069,000.00 41,288,089.68 60,529,000.00

เป็นร้อยละของรายได้ 4.54 3.58 4.86 •	ค่าใช้จ่ายเทียบได้เป็นร้อยละของ
ประมาณการรายได้

68,934,800.00 45,308,886.28 77,247,000.00

หมายเหต ุงบประมาณรายจ่ายทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
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รายการ
ปี 2559 ปี 2560 เหตุผลและ 

ความจ�าเป็นประมาณการ รับจริง ประมาณการ

ดอกเบี้ยรับจากการ	

ให้สมาชิกกู้

257,850,000.00 238,368,033.52 268,000,000.00 •	เงินให้กู้แก่สมาชิกจากยอดเฉลี่ย

ตลอดปี	5,359.90	ล้านบาท	

เป็นเงิน	268.00	ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 563,290,000.00 590,236,932.46 585,780,000.00 •	ตั๋วสัญญาใช้เงินจากยอดเฉลี่ย	

1,500.10	ล้านบาท	เป็นเงิน	

70.05	ล้านบาท

•	ให้สหกรณ์อื่นกู้		จากยอดเฉลี่ย	

11,191.24	ล้านบาท	เป็นเงิน	

513.86	ล้านบาท

•	ฝากออมทรัพย์ไว้กับธนาคาร	

จากยอดเฉลี่ย	374.00	ล้านบาท	

เป็นเงิน	1.87	ล้านบาท

ผลตอบแทนการลงทุน 325,640,000.00 325,922,166.35 391,520,000.00 •	เป็นเงินปันผลตามอัตราการถือหุ้น

และดอกเบี้ยการลงทุนใน	

หลักทรัพย์รัฐบาล,	รัฐวิสาหกิจ	

และตราสารการเงินอื่น	จาก	

ยอดเฉลี่ย	9,518.82	ล้านบาท	

เป็นเงิน	391.52	ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000.00 51,400.00 30,000.00 •	คาดว่าจะรับสมาชิก	300	ราย

อื่นๆ 10,000.00 207,096.19 10,000.00

1,146,820,000.00 1,154,785,628.52 1,245,340,000.00

ประมาณการรายได้ประจ�าปี 2560
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ประมาณการค่าใช้จ่ายประจ�าปี 2560

รายการ
ปี 2559 ปี 2560 เหตุผลและ 

ความจ�าเป็นประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

1.	ดอกเบี้ยจ่าย 634,530,000.00 619,069,312.89 669,960,000.00 •	เงินฝากประเภทต่างๆ	เงินกู้ยืม

และตั๋วเงิน

2.	เงินเดือน 20,346,000.00 19,559,350.00 21,286,000.00

3.	ค่าตอบแทน 3,338,000.00 2,329,980.86 3,348,000.00

4.	ค่าวัสดุ 2,100,000.00 1,631,964.79 2,100,000.00

5.	ค่าใช้สอย 26,285,000.00 17,734,553.68 33,795,000.00

6.	เงินสมทบกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ

2,377,000.00 2,005,116.90 2,498,000.00

7.	ค่าเสื่อมราคาและ	

ค่าตัดจ่าย

11,000,000.00 8,094,264.28 11,000,000.00

8.	หนี้สงสัยจะสูญ 100,000.00 	(88,118.05) 100,000.00

700,076,000.00 670,336,425.35 744,087,000.00

รายการ
ปี 2559 ปี 2560 เหตุผลและ 

ความจ�าเป็นประมาณการ ท�าได้ ประมาณการ

1.	ประมาณการรายได้ 1,146,820,000.00 1,154,785,628.52 1,245,340,000.00

2.	ประมาณการค่าใช้จ่าย 700,076,000.00 670,336,425.35 744,087,000.00

3.	ก�าไรสุทธิ 446,744,000.00 484,449,203.17 501,253,000.00

ประมาณการก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2560
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การพิจารณาวงเงินที่สหกรณ์จะกู้ยืมหรือการค�้าประกัน

ในปี	 2559	 ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ก�าหนดวงเงินที่สหกรณ์จะกู้ยืมหรือการค�้าประกัน	 ได้ไม่เกิน	

6,000	 ล้านบาท	 เพื่อน�ามาบริหารด้านเงินทุนและบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์	 โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้	

ความเห็นชอบถือใช้วงเงิน	5,071,231,750.00	บาท	เรียบร้อยแล้ว

ในปี	2559	สหกรณ์มสีนิทรพัย์รวม	26,786.21	ล้านบาท	ตราสารการเงินระยะยาวทีม่	ีความมัน่คงประมาณ	

8,968.82	ล้านบาท	และมีเงินรับฝากประมาณ	16,570.12	ล้านบาท	การบริหารงานจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังโดย

เฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ที่มีระบบเงินรับฝากเป็น	ทุนด�าเนินงานที่ส�าคัญ	จึงจ�าเป็นจะต้องเตรียมการวางแผนให้เป็นไป

อย่างรอบคอบและรัดกุม	 หากเกิดความจ�าเป็นจะต้องใช้เงิน	 ดังนั้น	 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย	

จงึขอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาอนมุตัวิงเงนิทีส่หกรณ์จะกูย้มืหรือการค�า้ประกนัประจ�าปี	2560	ในวงเงิน	6,000	ล้านบาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา



รายงานประจ�าปี 2559116

ระเบียบวาระที่ 99

พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและก�าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 53	 ก�าหนดดังนี้	 “ให้สหกรณ์มีผู ้ตรวจสอบกิจการ	

ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก	เพื่อด�าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วน�ารายงาน

เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

จ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด”

นายทะเบยีนสหกรณ์ได้ก�าหนดจ�านวนผูต้รวจสอบกจิการไว้ว่า	ถ้าเป็นบคุคลธรรมดาให้มจี�านวนไม่เกนิห้าคน	

ถ้าเป็นนิติบุคคล	ให้มีจ�านวนหนึ่งนิติบุคคล

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2543	 ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า	 สอมธ.มีความเป็นสถาบันการเงิน	 ที่จ�าเป็น

ต้องรักษาในด้านข้อมลูเป็นอย่างด	ีต้องมกีารตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ	ประกอบกบัขณะนี	้สอมธ.	มสีนิทรพัย์และการ

ให้บรกิารทีม่ปีรมิาณค่อนข้างสงู	จงึเห็นสมควรเลอืกผูต้รวจสอบกจิการทีเ่ป็นนติบิคุคลทีม่คีวามช�านาญและความรอบรู้

ในเรื่องการเงินและการบัญชี	และควรก�าหนดไว้เป็นระเบียบเพื่อก�าหนดคุณสมบัติ	และการสรรหาต่อไปนั้น

คณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดท่ี	 45/2559	 ในคราวประชุมครั้งที่	 1/2560	 จึงได้พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบ

กิจการจ�านวน	2	ราย	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี	2560	คือ

1. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ากัด

2. บริษัท ส�านักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ากัด

ทีป่ระชมุพจิารณาแล้วมมีตเิลอืกผูต้รวจสอบกจิการ	เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์

ประจ�าปี	2560	คือ

1. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ากัด โดยมีนางวรกร แช่มเมืองปัก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบไม่เกิน 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีและก�าหนดคา่ธรรมเนยีมการตรวจสอบ

สอมธ.เป็นสหกรณ์ทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณ์คดัเลอืกเข้าโครงการปรบัปรงุระบบการตรวจสอบบญัชี	สหกรณ์	

โดย	 สอมธ.	 เป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และ	 ได้ขึ้นทะเบียน

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด	 และ	 สอมธ.ได้มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตั้งแต่	

ปี	2536	เป็นต้นมานั้น	

คณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 45/2559	 ในคราวประชุมคร้ังท่ี	 1/2560	 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

จ�านวน	3	ราย	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�าปี	2560	คือ

1. บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ากัด

3. บริษัท ส�านักบัญชีทองเอก จ�ากัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกผู้สอบบัญชี	 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�าป	ี

2560	คือ

1. บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด โดยมี นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ เป็นผู้สอบบัญชี

2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบไม่เกิน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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