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เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเน่ืองจากการเสียชีวิต

❁ เปนสมาชิกนอยกวา 1 ป   ไดรับ 20,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป ไดรับ 30,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป ไดรับ 50,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 11 ป ถึง 15 ป ไดรับ 70,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป ไดรับ 90,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป ไดรับ 110,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป ไดรับ 130,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป ไดรับ 150,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 36 ป ถึง 40 ป ไดรับ 170,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 41 ป ถึง 45 ป ไดรับ 200,000 บาท
❁ เปนสมาชิกต้ังแต 46 ปข้ึนไป  ไดรับ 250,000 บาท

การประสบอุบัติเหตุถึงกับสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ

❁ เสียชีวิต 300,000 บาท
❁ มือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตา 2 ขาง 300,000 บาท
❁ มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 300,000 บาท
❁ มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและสายตาหนึ่งขาง 300,000 บาท
❁ เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทาและสายตาหนึ่งขาง 300,000 บาท
❁ มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 180,000 บาท
❁ เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 180,000 บาท
❁ สายตาหนึ่งขาง 180,000 บาท
การเบิกคารักษาพยาบาลในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเบิกไดครั้งละไมเกิน 15,000 บาท

ทุนสงเคราะหสมาชิก หรือคูสมรส หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิกประสบภัยพิบัติ

❁ ท่ีพักและทรัพยสินของสมาชิกเอง ตามความเสียหายจริงแตไมเกิน 50,000 บาท
❁ ที่พักและทรัพยสินของสมาชิกเชาอาศัยอยูติดตอกันมาไมนอยกวา 1 ป ไดรับความชวยเหลือไมเกินวงเงิน 20,000 บาท
❁ ที่พักและทรัพยสินของคูสมรส หรือบิดา หรือมารดาไดรับความชวยเหลือไมเกินวงเงิน 20,000 บาท

ทุนเพ่ือการสงเคราะหเก่ียวกับการศพคูสมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิก

❁ เปนสมาชิกต้ังแต 1 ป ถึง 5 ป ไดรับ 6,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป ไดรับ 7,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 11 ป ถึง 15 ป ไดรับ 8,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป ไดรับ 9,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป ไดรับ 10,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป ไดรับ 11,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป ไดรับ 12,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 36 ป ถึง 40 ป ไดรับ 13,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 41 ป ถึง 45 ป ไดรับ 14,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 46 ปขึ้นไป  ไดรับ 15,000 บาท

ทุนเพ่ือชวยเหลือสมาชิกเม่ือทําการสมรส

เม่ือสมาชิกสมรสและไดจดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมาย จะไดรับการชวยเหลือรายละ 1,500 บาท
ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสด

สมาชิกท่ีเปนโสดท่ีเปนสมาชิกใน สอมธ. ต้ังแต 15 ปข้ึนไป และมีอายุครบ 50 ปบริบูรณ
ไมเคยขอรับสวัสดิการของ สอมธ. เกี่ยวกับบุตรจะไดรับสวัสดิการในอัตราคนละ 1,500 บาท

ทุนเพ่ือสมทบเปนคารักษาพยาบาล

สหกรณจะจายเงินสมทบเปนคารักษาพยาบาลใหเฉพาะสมาชิกท่ีเขารับการรักษาประเภทคนไขในอัตรา  300 บาท/วัน
แตไมเกินคร้ังละ 20 วันตอคร้ัง

สวัสดิการ



ทุนสาธารณประโยชนกรณีทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

สอมธ. มอบทุนการศึกษาแกบุตรของสมาชิกประจําป ดังน้ี
❁ ทุนเรียนดี ทุนละ 2,500 บาท
❁ ทุนสงเสริมการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท
❁ ทุนเรียนดีและทุนสงเสริมการศึกษา ทุนละ 3,500 บาท
❁ ทุนเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย

• ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุนละไมเกิน 6,200 บาทตอป
 • ชั้นประถมศึกษาปที่ 1–3 ทุนละไมเกิน 8,300 บาทตอป
 • ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 ทุนละไมเกิน 11,700 บาทตอป
 • ชั้นปริญญาตรี ทุนละไมเกิน 15,000 บาทตอป

กองทุนเกษียณอายุราชการ

1. กรณีออกจากราชการหรืองานประจําเม่ือมีอายุต้ังแต 50 ป ข้ึนไป
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 10 ป ถึง 15 ป 10,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป 20,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป 30,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป 40,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป 50,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 36 ปขึ้นไป  60,000 บาท

2. กรณีลาออกจากราชการหรืองานประจํา เมื่อมีอายุนอยกวา 50 ป แตรับราชการหรืองานประจําตั้งแต 25 ป ขึ้นไป
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 10 ป ถึง 15 ป 5,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป 10,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป 15,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป 20,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ปขึ้นไป  25,000 บาท

กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ 61 ป ถึง 95 ปบริบูรณ

❁ เปนสมาชิกต้ังแต 1 ป ถึง 5 ป 400 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป 800 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 11 ป ถึง 15 ป 1,600 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป 2,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป 3,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป 4,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป 5,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 36 ปขึ้นไป  6,000 บาท
โดยจํานวนเงินที่สมาชิกรับไปแลว จะหักออกจากเงินทดแทนตามสิทธิที่สมาชิกจะไดรับจากกรณีเสียชีวิต

ทุนสาธารณประโยชนเพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีมหาวิทยาลัยใหออกจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพ

❁ เปนสมาชิกนอยกวา 1 ป   10,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป 20,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป 40,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 11 ป ถึง 15 ป 60,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป 80,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป 100,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป 120,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป 140,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 36 ปขึ้นไป  160,000 บาท



คําขวัญสหกรณ

สรางชีวิต สรางหลักฐาน ดวยบริการ สอมธ.

วิสัยทัศน

เปนสหกรณที่บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลและมั่นคง 

ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกเพื่อความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืน 

และสรางผลตอบแทนที่ดีอยางยั่งยืนแกสมาชิก 

มุงมั่น ดูแล และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

พรอมใสใจในสิ่งแวดลอมและสรางคุณภาพที่ดีขึ้นแกสังคม

พันธกิจ

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงานใหเปน

องคกรชั้นนําในทุกดาน

3. ใหบริการและคําแนะนําที่มีคุณคาแกลูกคาอยางตอเนื่อง

4. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหแกสมาชิกอยางยั่งยืน

5. สรางผลตอบแทนที่ดีอยางยั่งยืนใหแกสมาชิก

6. รวมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด



กลยุทธ

เปนองคกรที่สงเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

บนพื้นฐานของการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

เอื้ออาทรตอสังคม

เปาหมาย

1. สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ

2. สงเสริมการวางแผนการใชเงินและออมเงินอยางเขาใจเพื่อวัยทํางานและ

ยามเกษียณ

3. สงเสริมการลงทุนเพื่ออาชีพที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. สงเสริมและพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ตอบสนองตอความตองการของสมาชิก

5. บริหารงานดวยความสามัคคี โปรงใส ยุติธรรม ใสใจคุณภาพชีวิต

ของสมาชิก



สหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินชนิดหน่ึงท่ีจัดต้ัง
โดยความสมัครใจของสมาชิก ควบคุมการบริหารโดยสมาชิก 
เพ่ือประโยชนของสมาชิกในดานการออมเงิน และชวยเหลือ

สมาชิกเม่ือมีความจําเปนดานการเงิน เพ่ือเปนสวัสดิการแกสมาชิกดวยกัน ดังน้ัน การดําเนินงานของสหกรณ
จึงเปนไปตามกระบวนการประชาธิปไตย ซ่ึงผูบริหารจะตองคํานึงถึงความม่ันคงขององคกร และประโยชน
ของสมาชิกเปนหลัก

ในป 2565 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด กาวสูปท่ี 50 แหงการกอต้ัง แมวา
ในรอบป 2564 จะมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงมี
ผลกระทบตอการบริหารงานของ สอมธ. บาง นอกจากน้ียังมีเร่ืองราวท่ีเกิดปญหาภายในสหกรณ จนเปนท่ี
ร่ําลือไปขางนอกองคกรทําใหสมาชิกจํานวนมาก มีความสงสัยทางสหกรณออมทรัพย ซ่ึงเปนองคกรท่ีอยูได
ดวยศรัทธาของสมาชิก จึงตองทําเร่ืองตางๆ ใหโปรงใส มีคําอธิบายใหสมาชิกเขาใจ อยาใหมีความเขาใจ
ท่ีจะขยายตัวไปเปนความเขาใจผิด และเสียหายตอองคกร ท้ังน้ีจะทําอยางไรคณะกรรมการผูซ่ึงไดรับเลือกต้ัง
มาจากสมาชิกยอมรูดี และรีบดําเนินการใหเร็วท่ีสุด จึงจะดีท้ังแกคณะกรรมการ และสหกรณออมทรัพย
ของเรา

ท าย น้ี  ผมขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัยและ ส่ิง ศัก ด์ิ สิท ธ์ิ ท้ั งหลายจงดลบันดาลใหสมาชิก 
คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ีทุกทาน จงประสบแตความสุข ความเจริญสืบไป

 (ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร)
 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารจาก
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
(สอมธ.) ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 
เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2515 และในป 2565 จะกาวสูปท่ี 50 

ของการดําเนินงานของ สอมธ. โดยมีผลการดําเนินงานเจริญเติบโต ม่ันคง และกาวหนามาเปนลําดับ
ในป 2564 เปนปท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ตองปรับตัวและใชความ

ระมัดระวังในการบริหารงาน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รวมถึงปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานของ สอมธ. แตอยางไรก็ตาม สอมธ. ยังคงยึดม่ันตาม
หลักการและอุดมการณของสหกรณโดยสมาชิกจะตองอยูดี และกินดี

ในโอกาสท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2565 
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564 และในโอกาสท่ีจะกาวสูปท่ี 50 ดิฉันในนามของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรขอแสดงความยินดีกับ สอมธ. และขอใหการดําเนินงานกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป

สุดทายน้ีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ท้ังหลายโปรดดลบันดาลใหสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาท่ีของ สอมธ. ทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป

 (รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารจาก
อธิการบดี



ในวันน้ี เปนวันส้ินสุดวาระ 2 ป ของผมในการเขามา
ทําหนาท่ีประธานกรรมการ (2563–2564) ผมรูสึกเปนเกียรติ
ท่ีไดมีโอกาสเปนตัวแทนของสมาชิกเขามาบริหารสหกรณรวมกับ

กรรมการดําเนินการสมัยท่ี 49 และ 50 และไดผานพนวิกฤตการณสําคัญๆ หลายเหตุการณ ต้ังแตวิกฤตการณ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหตองออกมาตรการพักชําระหน้ี วิกฤตการณการบริหารลูกหน้ีท่ีผิดนัดชําระมากกวา 
200 สัญญา รวมท้ังวิกฤตการณหุนกูการบินไทย และวิกฤติศรัทธาเก่ียวกับการจัดทําเอกสารประเมินราคาท่ีดิน
เท็จ/ปลอมเพ่ือนํามาขอกูเงินกับสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 49 และ 50 ไดรวมกันแกไขปญหาตางๆ 
เหลาน้ันใหผานไปไดดวยดี อาทิ ออกระเบียบการปรับโครงสรางหน้ี และต้ังคณะอนุกรรมการใหมท่ีสําคัญ
หลายชุด เชน คณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดหน้ีสิน คณะอนุกรรมการการลงทุนและบริหารความเส่ียง 
คณะอนุกรรมการฝายกฎหมายและระเบียบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกสหกรณ ทําใหการบริหารสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โปรงใส และ
ตรวจสอบได เพ่ือใหสหกรณไดเกิดการพัฒนาโดยอาศัยบทเรียนในอดีต และในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดท่ี 50 ในเดือนมกราคมท่ีผานมา ไดรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขและมีมติใหกําหนดมาตรการ
และกลไกการทํางานอยางเปนระบบ เพ่ือออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑท่ีเก่ียวของสําหรับปองการมิให
เกิดปญหาในลักษณะดังกลาวข้ึนอีกในอนาคต

การบริหารสหกรณน้ันตองเปนไปดวยความรอบคอบ โดยยึดม่ันหลักการและเจตนารมณของสหกรณ 
กลาวคือ สหกรณเปนศูนยกลางสําหรับสมาชิกใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกผูมีเงินเหลือ นําเงิน
มาออมกับสหกรณในรูปเงินฝาก และทุนเรือนหุน สมาชิกท่ีตองการใชเงิน มาขอกูเงินกับสหกรณท่ีสมาชิก
นํามาฝากและลงทุนไว สหกรณก็นําเงินฝากและทุนเรือนหุนของสมาชิกไปเปนทุนดําเนินการและลงทุนใน
ดานตางๆ เพ่ือหารายไดจัดสรรกําไรกลับคืนสูสมาชิก ดังน้ัน การบริหารกิจการของสหกรณน้ัน นอกจากตอง
อาศัยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและปฏิบัติหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาลอยางหนักแนนแลว ยังตองชวยกัน
สรางกลไกการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหแกสมาชิกสวนใหญของสหกรณอีกทางหน่ึงดวย

ในป 2564 น้ี เม่ือพิจารณาในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการของ สอมธ. 
เม่ือเปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญในปท่ีผานมา พบวา สอมธ. สามารถ
ดําเนินกิจการไดเกินกวาเปาหมายท่ีต้ังไว กลาวคือ สอมธ. ควรจะมีกําไรสุทธิจํานวน 564.34 ลานบาท 
ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไว 511.38 ลานบาท และควรไดรับเงินปนผลในอัตรา 6.29%

อยางไรก็ตาม สอมธ. ไมสามารถใชตัวเลขเงินกําไรสุทธิจํานวน 564.34 ลานบาท ไปจัดสรรใหแก
สมาชิกไดท้ังหมด ดวยเหตุผลท่ีสรุปไดดังน้ี

1) ดวยเง่ือนไขของแผนฟนฟูกิจการ ทําใหการบินไทยไมตองชําระหน้ีดอกเบ้ียหุนกูให สอมธ. ในระหวาง
ท่ีอยูในแผนฟนฟู ทําใหรายไดในรูปดอกเบ้ียของ สอมธ. ท่ีควรจะไดรับในป 2564 ขาดหายไป
จํานวน 103.75 ลานบาท

สารจาก
ประธานกรรมการ สอมธ.



2) สอมธ. ไดรับหนังสือจากกรมตรวจบัญชีสหกรณในเดือนกันยายน 2564 ใหสหกรณกันเงินกําไรสุทธิ
ออกมาสํารองเปนคาเผ่ือหน้ีท่ีสงสัยจะสูญ ในอัตรา 5% ของเงินลงทุน จํานวน 2,365 ลานบาท 
โดยใหบันทึกการรับรูการดอยคาทางบัญชีไว ดังน้ันจึงมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนในสวนของการต้ังดอยคา 
จํานวน 118.25 ลานบาท

3) ผลรวมของยอดเงินท่ีตองกันออกจากยอดกําไรสุทธิตาม ขอ 1) และขอ 2) คิดเปนจํานวนเงิน 
222.00 ลานบาท ดังน้ัน จึงเหลือกําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาจัดสรรใหกับสมาชิกในป 2564 ไดเพียง 
342.34 ลานบาท

การท่ีเงินกําไรสุทธิ (ตัวต้ัง) ท่ีจะสามารถจัดสรรใหกับสมาชิกไดลดลงเน่ืองจากขอเท็จจริงดังกลาว
ขางตน ประกอบกับทุนเรือนหุน (ตัวหาร) ท่ีเติบโตข้ึน จึงทําใหอัตราเงินปนผลลดลงกวาท่ีควรจะเปนไปมาก 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการดําเนินการจําเปนตองปฏิบัติตามกติกาของระบบสหกรณ กลาวคือเม่ือไดรวมกัน
พิจารณาอยางรอบคอบแลว คณะกรรมการจึงมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิจากยอดเงินจํานวน 342.34 ลานบาท 
โดยสามารถจายเงินปนผลไดในอัตรา 3.85% และเงินเฉล่ียคืนในอัตรา 10%

ท้ังน้ี คณะกรรมการดําเนินการตระหนักดีวาเงินปนผลเปนส่ิงท่ีสมาชิกคาดหวังเพ่ือนําไปใชในการ
ดํารงชีพในสถานการณปจจุบัน ซ่ึงพอจะบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกได ดังน้ันคณะกรรมการดําเนินการ 
ชุดท่ี 50/2564 ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 29 มกราคม 2565 จึงไดมีมติใหนําทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปนผลมาชดเชยในอัตรา 0.60% เพ่ือใหสามารถจายเงินปนผลไดในอัตรา 4.45% อยางไรก็ตาม 
การท่ีจะสามารถนําทุนรักษาระดับเงินปนผลในอัตรา 0.60% มาชดเชยใหเงินปนผลเพ่ิมจาก 3.85% ไปเปน 
4.45% ไดน้ัน จะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปดวย

นอกจากน้ี ในการจัดสรรกําไรสุทธิใหกับสมาชิกน้ัน สอมธ. ยังมีตัวเลขท่ีเปน Handicap อยูดวย
เม่ือเปรียบเทียบกับสหกรณอ่ืนๆ ในประเทศไทย กลาวคือ สอมธ. ไดกําหนดในขอบังคับใหกันเงิน 20% ของ
กําไรสุทธิเขาเปนทุนสํารองของสหกรณ กอนนําไปจัดสรรเปนเงินปนผลและเฉล่ียคืนดอกเบ้ียใหกับสมาชิก ดังน้ี 
กําไรสุทธิ (จัดสรร) = กําไรสุทธิ – (0.2 x กําไรสุทธิ)

สอมธ. เปนสหกรณเพียงแหงเดียวท่ีกันเงินสํารองไวถึง 20% ซ่ึงกันไวมากกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว
เพียง 10% ซ่ึงเร่ิมบังคับใชมาต้ังแตป พ.ศ. 2545 นโยบายการเก็บเงินทุนสํารองท่ีสูงกวากฎหมายกําหนด
ในอดีตท่ีผานมามีขอดีคือทําให สอมธ. มีเงินทุนสํารองในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับกลุมสหกรณออมทรัพย
ท่ัวประเทศ ซ่ึงเปนดัชนีชี้วัดระดับความม่ังคงทางการเงินของ สอมธ. อยางไรก็ตามการกันเงินในสัดสวน 20% 
เปนทุนสํารองของสหกรณ อาจสูงเกินกวาท่ีควรจะเปนในสถานการณปจจุบันและอนาคตเน่ืองจากอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายของประเทศอยูในระดับท่ีต่ํามาก ดังน้ันการพิจารณาปรับลดอัตราการกันเงินสํารองให
เหมาะสม อยางนอยไมต่ํากวาอัตราท่ีเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดจึงมีความจําเปน เพ่ือใหสามารถนํากําไรสุทธิ
ในสวนน้ีมาจัดสรรใหกับสมาชิกเปนเงินปนผล เฉล่ียคืนดอกเบ้ีย และสวัสดิการ ใหกับสมาชิกไดเพ่ิมข้ึน 
อน่ึง ทุนสํารองของสหกรณจะถอนนํามาใชไดน้ัน ตาม มาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
กลาววา ทุนสํารองตามมาตรา 60 จะถอนจากบัญชีทุนสํารองไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนหรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีจดทะเบียนแบงแยกจาก สหกรณเดิมตามมาตรา 100 ดังน้ัน เม่ือพิจารณาตาม
ขอกฎหมายแลว ทุนสํารองท่ีกันออกจากกําไรสุทธิดังกลาว จึงไมสามารถนํามาจัดสรรคืนใหกับสมาชิกได
ตามบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ เน่ืองดวยหมวดวาดวยเงินทุนสํารองไดถูกกําหนดในขอบังคับฯ ซ่ึงตอง
ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ ดังน้ันคณะกรรมการดําเนินการจึงไดมีมติใหเสนอท่ีประชุมใหญให
เห็นชอบการปรับลดอัตราทุนสํารองท่ีกันออกจากกําไรสุทธิจาก 20% ใหเปน 10% ตามอัตราท่ีกฎหมาย



กําหนด ซ่ึงจะทําใหมีเงินมาจัดสรรใหกับสมาชิกไดเพ่ิมข้ึนในปถัดๆ ไป โดยใหจัดสรรเงินกําไรสุทธิเขาไปใน
กองทุนรักษาระดับเงินปนผลทุกป ปละไมเกินกวารอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ สอมธ. ท่ีมีอยูในวันส้ินปน้ัน 
หากไดรับอนุมัติ สอมธ. จะไดนําไปแกไขในขอบังคับ โดยจะเปดประชุมใหญวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติขอบังคับ
ใหมีผลบังคับใชตอไป

ทายน้ี ผมขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน ท่ีใหโอกาสผม
ไดเขามาทําหนาท่ีประธานกรรมการ ซ่ึงผมต้ังใจทําหนาท่ีน้ีเพียงวาระเดียวอยางเต็มความสามารถ ผมขอ
สงตอความรักและความปรารถนาดีไปยังเพ่ือนสมาชิก สอมธ. ทุกทาน และขอถือโอกาสน้ี แสดงความยินดี
กับ ผูชวยศาสตราจารย นพ. ฉัตรชัย ม่ิงมาลัยรักษ ประธานกรรมการคนตอไป ท่ีเสียสละเขามาทําหนาท่ี
ผูนําสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด รวมกับกรรมการท่ีไดรับการเลือกต้ังใหเขามาทําหนาท่ี
บริหารสหกรณในกรรมการดําเนินการชุดท่ี 51 น้ี ขอใหประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการชุดท่ี 51 
ทุกทาน บริหารงานดวยความราบร่ืน มีความเจริญกาวหนา นําพา สอมธ. ของเราใหมีความเจริญรุงเรืองและ
ม่ันคงสืบไป

 (รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท)
 ประธานกรรมการ



ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิและท่ีปรึกษา สอมธ. ป 2564

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ

ผูชวยศาสตราจารยเต็มใจ สุวรรณทัต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จรรยศุภรินทร

รองศาสตราจารย ดร.มนูญ พาหิระ

ที่ปรึกษา

อาจารยปรเมศวร อินทรชุมนุม



รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท
ประธานกรรมการ

นายอภินันท ชูหนู
รองประธานกรรมการคนท่ี 1

นายเอกชัย ราชแสง
รองประธานกรรมการคนท่ี 2

นางสาวมาลินี แซต้ัง
รองประธานกรรมการคนท่ี 3

นายรังษี ธารารมย
เหรัญญิก

นางสาวพรชนิตว ทองแจม
กรรมการและเลขานุการ

้

รายนามคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 50/2564
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด



นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ
กรรมการ

นางสาวนฤมล บุญมา
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
กรรมการ

นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง
กรรมการ

นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน
กรรมการ

นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ
กรรมการ

นางสาวจรรยา สุขพินิจ
กรรมการ



นางบุศริน ชางอยู
ผูจัดการ

นางแสงเทียน ปรุงแสง
ผูชวยผูจัดการ

นางสาวนิตยา โชครักษ
ผูชวยผูจัดการ

นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก
ผูชวยผูจัดการ

นายนุกูลกิต เรืองศรี
หัวหนาฝายบริการสินเช่ือ

นางทิพวรรณ วัฒนสิทธ์ิกุล
เจาหนาท่ีอาวุโส

นางสาววาสนา ก่ิงแกว
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นางสาวนุชจรี เทียนขาว
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นายสุเมธ คงกลอม
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นางสาวนันทกา เทพดินินทร
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นางแพรวดาว วงศเฉลียว
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นางสาวธิดารัตน เข็มเพ็ชร
เจาหนาท่ีบริการสินเช่ือ

นายนิธิโรจน แกววิเชียร
เจาหนาท่ีบริการสินเช่ือ

นางสาวจงกลพร แตงเจริญ
เจาหนาท่ีบริการสินเช่ือ

นายภาณุวัฒน ขวัญเซง
เจาหนาท่ีบริการสินเช่ือ

นางกิติยา รามณรงค
เจาหนาท่ีบัญชีและประมวลผล

นางสาวนัฐพร นายะพันธ
เจาหนาท่ีบริการสินเช่ือ

นางสุนันทา ญาณศีล
เจาหนาท่ีบริหารสหกรณ

นางสาวรักชนก นาคนาค
เจาหนาท่ีบริหารสหกรณ

นางสาวสิริทัศน คงริน
นิติกร



ื ี

ี ี



ี

์



ี

โ 

 ี



 ็ ็

็ ็

่่ 

โ   ี





เจ�าหน�าที่ สอมธ. สํานักงานท�าพระจันทร� ประจําป� 2564



นายชวินโรจน โชครัตนมณฑล
พนักงาน

นางสาวกานดา เอี่ยมละออง
พนักงาน

นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล
รองผูจัดการ

นางศิวาพร ไชยวานิช
หัวหนาฝายบริการเงินออม

นางจันทวรรณ คุณนามพันธ
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวสุธารัตน จันทเนตร
เจาหนาที่อาวุโส

นายนิรุทธ์ิ ทองสุข
เจาหนาท่ีสารสนเทศ

นางสาวณัฐณิชา งานขยัน
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นางสาวธนัชพัชร ฤกษดี
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวชนัดดา พิกุล
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวอรวรรณ กุลเกียรติงามดี
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวประภัสสร ทวีสิน
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นายปณณวิชญ ชุมชื่น
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวโชติมา รักรุงเรือง
เจาหนาที่บัญชีและประมวลผล

นางสาวหทัยพันธน อินเปน
เจาหนาที่บริหารสหกรณ

นายชรินทร เทียรใส
พนักงาน

จ.ส.ต.หญิงจิตตนาถ มีแสงเงิน
หัวหนาฝายสาขายอยคณะแพทยศาสตร

นางพรชนัน โรจนเสน
เจาหนาที่อาวุโส

นางสาวมณธิชา ถาวรวยัคฆ
เจาหนาที่บริการเงินออม

เจ�าหน�าที่ สอมธ. สํานักงานศูนย�รังสิต ประจําป� 2564

เจ�าหน�าที่ สอมธ.

สํานักงานสาขาย�อย

คณะแพทยศาสตร� 
ประจําป� 2564
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ในป 2564 เปนปท่ีการดําเนินงานของ สอมธ. คอนขางจะยากลําบากกวาป 2563 ต้ังแตตนปจนถึงส้ินป 2564 
สอมธ. ไดประสบปญหาวิกฤตการณตางๆ เชน วิกฤติเศรษฐกิจ การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีตอเน่ืองจากป 2563 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ สอมธ. คอนขางมาก จากเหตุการณดังกลาวทําให สอมธ. ไดออกมาตรการชวยเหลือ
สมาชิกโดยใหสมาชิกลดสงเงินงวดชําระหน้ีรายเดือน เปนเวลา 6 เดือน นอกจากน้ีก็ยังมีวิกฤตการณ บมจ.การบินไทย 
ท่ีอยูระหวางการฟนฟูกิจการ ทําให สอมธ. ไมไดรับผลแทนจากการลงทุนในป 2564 และในปตอๆ ไป สําหรับการ
ดําเนินงานในป 2564 มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจาก 9,975 คน ในป 2563 เปน 10,153 คน ในป 2564 หรือเพ่ิมข้ึน 178 คน 
เน่ืองจากบุคลากรรุนใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และพอใจในสิทธิประโยชน
ท่ีจะไดรับจากการเปนสมาชิก สอมธ. ในขณะ ท่ีทุนดําเนินงานเพ่ิมข้ึนจาก 31,195.64 ลานบาท ในป 2563 เปน 
33,815.74 ลานบาท ในป 2564 หรือเพ่ิมข้ึน 2,620.10 ลานบาท หรือรอยละ 8.40 โดยสวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนของ
เงินรับฝาก จาก 20,247.20 ลานบาท ในป 2563 เปน 22,184.76 ลานบาท ในป 2564 หรือเพ่ิมข้ึน 1,937.56 ลานบาท 
หรือรอยละ 9.57 ในขณะท่ีทุนเรือนหุนไดเพ่ิมข้ึนจาก 6,149.44 ลานบาท ในป 2563 เปน 6,569.40 ลานบาท ในป 2564 
หรือเพ่ิมข้ึน 419.96 ลานบาท หรือรอยละ 6.83 เน่ืองจากสมาชิกมีความพอใจในอัตราเงินปนผลของทุนเรือนหุนของ 
สอมธ. ทุนสํารอง และทุนสะสมอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนจาก 1,899.00 ลานบาท ในป 2563 เปน 1,976.58 ลานบาท ในป 2564 
หรือเพ่ิมข้ึน 77.58 ลานบาท หรือ รอยละ 4.09 เน่ืองจาก สอมธ. มีขอบังคับฯ ท่ีกําหนดใหจัดสรรกําไรสุทธิไมต่ํากวา
รอยละ 20 เขาเปนทุนสํารองทุกป ในขณะท่ีเงินกูยืมเพ่ิมข้ึนจาก 2,900.00 ลานบาท ในป 2563 เปน 3,085.00 ลานบาท 
ในป 2564 หรือเพ่ิมข้ึน 185.00 ลานบาท หรือรอยละ 6.38

การบริหารเงินทุนท่ีสําคัญของ สอมธ. ประกอบดวย เงินใหกูแกสมาชิก เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน เงินลงทุนระยะส้ัน
ในตราสารหน้ีท่ีผลตอบแทนปานกลางและเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีท่ีใหผลตอบแทนสูงซ่ึงลงทุนตามกรอบอํานาจ
ท่ีกฎหมายท่ีกําหนด นอกจากน้ี มีเงินฝากธนาคารพาณิชย และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ท่ีมี
จุดมุงหมายเพ่ือรักษาสภาพคลอง รวมเปนเงินท้ังส้ิน 33,755.30 ลานบาท ซ่ึงท้ังหมดน้ีไดนําไปดําเนินกิจการตางๆ กลาวคือ 
นําไปเปนเงินใหกูแกสมาชิกจํานวนเงิน 5,277.53 ลานบาท (ประกอบดวย เงินกูสามัญ 2,260.48 ลานบาท เงินกูฉุกเฉิน 
14.76 ลานบาท และเงินกูพิเศษ 3,002.29 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียเงินกูรอยละ 4.75 เทาน้ัน) เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน 
4,429.42 ลานบาท และ เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณ และตราสารการเงินอ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน 20,930.01 ลานบาท

ในป 2564 สอมธ. มีรายไดรวมท้ังส้ิน 1,126.84 ลานบาท ลดลงจากป 2563 ซ่ึงมีรายได 1,196.41 ลานบาท หรือ
ลดลง 69.57 ลานบาท หรือรอยละ 5.81 โดยรายไดของ สอมธ. ประกอบดวย ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสมาชิกกู จํานวน 
249.64 ลานบาท (รอยละ 22.16) ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน จํานวน 877.05 ลานบาท (รอยละ 77.83) และรายไดอ่ืนๆ 
จํานวน 0.15 ลานบาท (รอยละ 0.01) ในขณะท่ีคาใชจายของ สอมธ. ไดลดลงจาก 711.13 ลานบาท ในป 2563 
เปน 666.25 ลานบาท ในป 2564 หรือลดลงจํานวน 44.88 ลานบาท (รอยละ 6.31) ทําให สอมธ. มีกําไรสุทธิในป 2564 
เปนจํานวน 342.34 ลานบาท สําหรับคาใชจายสวนใหญเปนเร่ืองของดอกเบ้ียจาย เปนจํานวน 614.15 ลานบาท 
(คิดรอยละ 54.50 ของรายไดท้ังหมด 1,126.84 ลานบาท) แตเน่ืองจาก สอมธ. จะตองรับรูการดอยคาของหุนกู 
บมจ.การบินไทยตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณรอยละ 5 ของเงินลงทุนหุนกูการบินไทย จํานวน 2,365 ลานบาท 
ซ่ึงตองบันทึกการรับรูการดอยคาทางบัญชีไว พรอมกับบันทึกเปนคาใชจายในสวนการต้ังดอยคาอีกจํานวน 118.25 ลานบาท 

สรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2564
โดยประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
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(รอยละ 10.49 ของรายไดท้ังหมด 1,126.84 ลานบาท) และคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 52.10 ลานบาท (รอยละ 
7.82 ของคาใชจาย 666.25 ลานบาท) ทําใหในป 2564 สอมธ. มีกําไรสุทธิ 342.34 ลานบาท

 ในดานการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกในป 2564 สอมธ.ไดใชจายเงินทุนสาธารณประโยชนแกสมาชิกเปน
จํานวน 8,806,050.00 บาท โดยจายเปนเงินเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 3,778,250.00 บาท จายเพ่ือสวัสดิการ
ของสมาชิก 4,902,300.00 บาท (การสมรส การศพ คารักษาพยาบาล สมาชิกผูเปนโสด ชวยเหลือสมาชิกผูติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019) เพ่ือกิจกรรมการกุศลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กฐินพระราชทาน จํานวน 40,000.00 บาท และ
ชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ 85,500.00 บาท จายเงินกองทุนทดแทน เปนเงิน 11,796,540.00 บาท ประกอบดวย 
จายคาเบ้ียประกันอุบัติเหตุ เปนเงิน 2,963,340.00 บาท สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 28 ราย เปนเงิน 3,691,000.00 บาท 
จายเงินกองทุนทดแทนรายปใหแกสมาชิกท่ีมีอายุต้ังแต 61 ป ถึง 95 ป จํานวน 752 ราย เปนเงิน 5,142,200.00 บาท 
และจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 108 ราย เปนจํานวนเงิน 4,410,000.00 บาท จายคาสินไหม
คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ จํานวน 45 ราย เปนเงิน 202,237.80 บาท จายเงินสินไหมทดแทนเน่ืองจากสมาชิก
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จํานวน 1 ราย เปนเงิน 300,000.00 บาท

ในดานการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สอมธ. ใหความรูแกสมาชิกในการจัดสัมมนาสมาชิกตามหนวยงาน จํานวน 
3 หนวยงาน (กองบริหารศูนยทาพระจันทร กองบริหารศูนยรังสิต และศูนยหนังสือ มธ.) ใหเงินสนับสนุน 22,100.00 บาท

ในดานการประชาสัมพันธ ไดจัดทําวารสารประจําเดือนของ สอมธ. จัดทําแผนปลิวประชาสัมพันธ ขาวสารเรงดวน
ควบคูกันไปกับการเผยแพรขาวสารออนไลนหลายชองทางเชน เว็บไซต www.tucoop.or.th Facebook Fanpage 
สอมธ. และ Line Official สําหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการจํานวน 94 คน สอมธ. ไดมอบของระลึกเปน ใชจายไป
จํานวน 49,486 บาท

ในดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ไดพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมใหทันสมัย และ
พัฒนาโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการดานสินเช่ือและการติดตามหน้ีสินอยางเปนระบบ ใหสมาชิกเขาถึงขอมูลทางการเงิน
สวนบุคคลผาน Web Member ทางเว็บไซต www.tucoop.or.th ใหบริการถอนเงินสดจากตู ATM และพัฒนา
ระบบ Mobile Application ท่ีสามารถทําธุรกรรมฝาก ถอน และชําระเงิน ตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ ซ่ึงไดลงนาม
ในขอตกลงกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2564

ในป 2564 กรมสงเสริมสหกรณไดออกประกาศเกณฑการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการของสหกรณ
ฉบับใหม ใหมีการประกาศระดับการประเมินเพียง 2 ระดับ คือ “ผาน หรือ ไมผาน” เกณฑมาตรฐาน สําหรับ
ผลการประเมินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ในป 2564 น้ัน ไดรับการประเมินมาตรฐาน
การบริหารจัดการจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 กรมสงเสริมสหกรณใหอยูในระดับ “ผาน
เกณฑมาตรฐาน”
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คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 50 ประจําป 2564 ประกอบดวย

 1. รศ.วาท่ี ร.ต.ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานกรรมการ
 2. นายอภินันท ชูหนู รองประธานกรรมการคนท่ี 1
 3. นายเอกชัย ราชแสง รองประธานกรรมการคนท่ี 2
 4. นางสาวมาลินี แซต้ัง รองประธานกรรมการคนท่ี 3
 5. นายรังษี ธารารมย เหรัญญิก
 6. นางสาวจรรยา สุขพินิจ กรรมการ
 7. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ กรรมการ
 8. นางสาวนฤมล บุญมา กรรมการ
 9. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา กรรมการ
 10. นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง กรรมการ
 11. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน กรรมการ
 12. นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ กรรมการ
 13. นางสาวพรชนิตว ทองแจม กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังผูมีความรูความสามารถและประสบการณดานการบริหารงานเขามาชวยในการ

ใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนเพ่ือใหการบริหารงานเกิดความคลองตัว จึงไดแตงต้ังท่ีปรึกษา คณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงานของ สอมธ. นอกจากน้ีไดมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะอนุกรรมการการลงทุน เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง การดําเนินงาน และกํากับดูแลสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ และท่ีปรึกษา สอมธ. ป 2564
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ

ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ
ผูชวยศาสตราจารยเต็มใจ สุวรรณทัต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จรรยศุภรินทร
รองศาสตราจารย ดร.มนูญ พาหิระ

ท่ีปรึกษา
อาจารยปรเมศวร อินทรชุมนุม

23สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ระเบียบวาระท่ี 3 3



 1. คณะกรรมการอํานวยการ
ทําหนาท่ีบริหารและควบคุมสภาพคลองทางการเงินของสหกรณ การบริหารเงินเพ่ือการลงทุน รวมท้ังการควบคุม

บริหารงานจัดการ และการบริหารท่ัวไป ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ 
ดังมีรายนามตอไปน้ี

 1. รศ.วาท่ี ร.ต.ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานกรรมการ
 2. นายอภินันท ชูหนู กรรมการ
 3. นายเอกชัย ราชแสง กรรมการ
 4. นางสาวมาลินี แซต้ัง กรรมการ
 5. นางสาวพรชนิตว ทองแจม กรรมการ
 6. นายรังษี ธารารมย กรรมการ
 7. นางบุศริน ชางอยู เลขานุการ
 8. นางสาวนิตยา โชครักษ ผูชวยเลขานุการ

 2. คณะกรรมการเงินกูพิเศษและฉุกเฉิน
ทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองคําขอกูประเภทพิเศษ วางแนวทางตรวจสอบ ติดตามใหเปนไปตามระเบียบ แลว

นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการและมีอํานาจในการอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน ดังมีรายนามตอไปน้ี
 1. นายอภินันท ชูหนู ประธานกรรมการ
 2. นายเอกชัย ราชแสง กรรมการ
 3. นางสาวจรรยา สุขพินิจ กรรมการ
 4. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ กรรมการ
 5. นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง กรรมการ
 6. นายนุกูลกิต เรืองศรี เลขานุการ

 3. คณะกรรมการเงินกูสามัญ
ทําหนาท่ีพิจารณาคําขออนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูขาราชการออกนอกระบบ ตรวจสอบ ติดตาม รวมท้ังการ

วางแนวทางตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ และวัตถุประสงคของสหกรณ ดังมีรายนามตอไปน้ี
 1. นายอภินันท ชูหนู ประธานกรรมการ
 2. นายเอกชัย ราชแสง กรรมการ
 3. นางสาวมาลินี แซต้ัง กรรมการ
 4. นางสาวจรรยา สุขพินิจ กรรมการ
 5. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ กรรมการ
 6. นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง กรรมการ
 7. นายนุกูลกิต เรืองศรี เลขานุการ
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 4. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินทุนเพ่ือการสาธารณประโยชน เงินกองทุนทดแทน และกองทุน
เกษียณอายุราชการ
ทําหนาท่ีอนุมัติคําขอรับการชวยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห สาธารณภัย ภัยพิบัติ เงินทุนเพ่ือการศึกษา เงินกองทุน

ทดแทน และเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ รวมท้ังการวางแนวทางในการใหการสงเคราะหและสวัสดิการตางๆ พิจารณา
ใหความชวยเหลือแกสมาชิกท่ีไดรับความเดือดรอนและอ่ืนๆ ใหเปนไปตามระเบียบ ดังมีรายนามตอไปน้ี

 1. นายเอกชัย ราชแสง ประธานอนุกรรมการ
 2. นางสาวจรรยา สุขพินิจ อนุกรรมการ
 3. นางสาวนฤมล บุญมา อนุกรรมการ
 4. นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ อนุกรรมการ
 5. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน อนุกรรมการ
 6. นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก เลขานุการ

 5. คณะอนุกรรมการวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
ทําหนาท่ีจัดอบรม สัมมนา และวิเทศวิชาการ เพ่ือพัฒนากรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก โดยมีจุดประสงค

เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจและใหขอมูลแกกรรมการ เจาหนาท่ี สมาชิกในบทบาทหนาท่ีของตนเองอันจะกอใหเกิด
การพัฒนาเจริญเติบโตแก สอมธ. อยางมีเสถียรภาพท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ตลอดจน จัดอบรมสัมมนาแกขบวนการ
สหกรณ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการทํางานและสวัสดิการ การรับสมัคร โอน โยกยาย ปรับอัตราเงินเดือนใหกับเจาหนาท่ี 
ดังมีรายนามตอไปน้ี

 1. นางสาวมาลินี แซต้ัง ประธานอนุกรรมการ
 2. นายอภินันท ชูหนู อนุกรรมการ
 3. นางสาวนฤมล บุญมา อนุกรรมการ
 4. นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง อนุกรรมการ
 5. นายเอกชัย ราชแสง อนุกรรมการ
 6. นางสาวนิตยา โชครักษ เลขานุการ

 6. คณะอนุกรรมการส่ือสารองคกร
ทําหนาท่ีเผยแพรขาวสารและใหความรูความเขาใจในเร่ืองการบริหารงานของ สอมธ. แกสมาชิก เสริมสราง

ความเขาใจอันดีระหวาง สอมธ. สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ี ตลอดจนส่ือสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดี
กับสหกรณอ่ืนๆ ดังมีรายนามตอไปน้ี

 1. นางสาวพรชนิตว ทองแจม ประธานอนุกรรมการ
 2. นางสาวมาลินี แซต้ัง อนุกรรมการ
 3. นางสาวจรรยา สุขพินิจ อนุกรรมการ
 4. นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง อนุกรรมการ
 5. นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ อนุกรรมการ
 6. นายเอกชัย ราชแสง อนุกรรมการ
 7. นางสุนันทา ญาณศีล เลขานุการ
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 7. คณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดหน้ีสิน
ทําหนาท่ีกําหนดกรอบและแผนงานติดตามเรงรัดการชําระหน้ีใหเปนไปตามกําหนดของสมาชิก สอมธ. จัดทํา

รายงานผลการติดตาม ปญหา และอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ และพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางหน้ี
เปนรายกรณี มีรายนามดังตอไปน้ี

 1. นายอภินันท ชูหนู ประธานอนุกรรมการ
 2. นางสาวพรชนิตว ทองแจม อนุกรรมการ
 3. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 4. นางสาวจุฬาภรณ  พรหมมาพันธุ อนุกรรมการ
 5. นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง อนุกรรมการ
 6. นางแสงเทียน ปรุงแสง เลขานุการ
 7. นายนุกูลกิต เรืองศรี ผูชวยเลขานุการ

 8. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทําหนาท่ีในการศึกษา วางแผน และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร รวมท้ังปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการ

ใหบริการแกสมาชิกและการบริหารงานใหเหมาะสมกับขนาด และธุรกิจของ สอมธ. ใหเปนไปอยางตอเน่ือง ท้ังในปจจุบัน
และอนาคต รวมถึงการจัดซ้ือ จัดจาง และการบํารุงรักษา เพ่ือประโยชนในการบริหารสหกรณ ดังมีรายนามตอไปน้ี

 1. นายอภินันท ชูหนู ประธานอนุกรรมการ
 2. นางสาวพรชนิตว ทองแจม อนุกรรมการ
 3. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน อนุกรรมการ
 4. นายนิรุทธ์ิ ทองสุข เลขานุการ

 9. คณะอนุกรรมการฝายกฎหมายและระเบียบ
ทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรอง แกไขกฎ ระเบียบ และนิติกรรมสัญญา ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ สอมธ.
 1. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา ประธานอนุกรรมการ
 2. นายอภินันท ชูหนู อนุกรรมการ
 3. นางสาวมาลินี แซต้ัง อนุกรรมการ
 4. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 5. นางสาวพรชนิตว ทองแจม อนุกรรมการ
 6. นางสาวนฤมล บุญมา อนุกรรมการ
 7. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน อนุกรรมการ
 8. นางสาวนิตยา โชครักษ เลขานุการ
 9. นางสาวสิริทัศน คงริน ผูชวยเลขานุการ

 10. คณะอนุกรรมการตรวจสอบการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
ทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก สอมธ. ดังมีรายนามตอไปน้ี
 1. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา ประธานอนุกรรมการ
 2. นางสาวมาลินี แซต้ัง อนุกรรมการ
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 3. นางสาวพรชนิตว ทองแจม อนุกรรมการ
 4. นางสาวนฤมล บุญมา อนุกรรมการ
 5. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน อนุกรรมการ
 6. นางสาวสิริทัศน คงริน เลขานุการ

 11. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
 1. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา ประธานอนุกรรมการ
 2. นางสาวมาลินี แซต้ัง อนุกรรมการ
 3. นางสาวนฤมล บุญมา อนุกรรมการ
 4. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน อนุกรรมการและเลขานุการ
 5. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล ผูชวยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง สามารถอยูในตําแหนง และจัดการประชุม รวมถึงมีอํานาจและหนาท่ี 

ดังตอไปน้ี
1. การอยูในตําแหนง และการจัดประชุม ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงอยูในตําแหนง และจัดการ

ประชุมไดดังน้ี
1.1 อยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงต้ังคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียงน้ัน
1.2 ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเปนอยางนอย และใหประธาน

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม
1.3 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง อาจเสนอช่ือบุคคลภายนอกท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิดานบริหารความเส่ียง 

เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบใหเปนท่ีปรึกษาของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงได
2. อํานาจและหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินการ ตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําส่ังของสหกรณในสวนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี
2.1 ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณา โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทตางๆ เชน ความเส่ียงดานสินเช่ือ การลงทุน สภาพคลอง ปฏิบัติการและ
ดานอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ

2.2 มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของภายใตขอบเขตความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

2.3 ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงเพ่ือ
ใหกระบวนการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.4 รายงานแผนดําเนินงานท่ีควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาท่ีมีนัยสําคัญใหแก คณะกรรมการ
ดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของสหกรณ

2.5 กํากับดูแลเร่ืองธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง
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2.6 รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการและตอท่ีประชุมใหญทราบโดยแสดงรายละเอียด
ในรายงานประจําป

2.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย

 12. คณะอนุกรรมการการลงทุน
 1. รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษา
 2. นายรังษี ธารารมย ประธานอนุกรรมการ
 3. นางสาวพรชนิตว ทองแจม อนุกรรมการ
 4. นายอภินันท ชูหนู อนุกรรมการและเลขานุการ
 5. นายนุกูลกิต เรืองศรี ผูชวยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการการลงทุนสามารถอยูในตําแหนง และจัดการประชุม รวมถึงมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปน้ี
1. การอยูในตําแหนง และการจัดประชุม ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนอยูในตําแหนง และจัดการประชุมได

ดังน้ี
1.1 อยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงต้ังคณะอนุกรรมการการ ลงทุน น้ัน
1.2 ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเปนอยางนอย และใหประธาน

อนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

อนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม
1.3 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบและพิจารณา
1.4 คณะอนุกรรมการการลงทุน อาจเสนอช่ือบุคคลภายนอกท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิดานการลงทุน เพ่ือให

คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบใหเปนท่ีปรึกษาของคณะอนุกรรมการการลงทุนได
2. อํานาจและหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการการลงทุน มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 

มติ หรือคําส่ังของสหกรณในสวนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี
2.1 ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจําปใหสอดคลองกับนโยบาย

ดานการบริหารความเส่ียงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ
2.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใตขอบเขตท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

กําหนด
2.3 ประเมิน ติดตาม และกํากับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
2.4 กํากับดูแลเร่ืองธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน
2.5 รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงาน ให

ท่ีประชุมใหญทราบในรายงานประจําป
2.6 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
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คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 50 มีนโยบายบริหารการเงินโดยยึดหลักความม่ันคงและใหผลตอบแทนดีท่ีสุด 
เพ่ือสรางความมีเสถียรภาพใหกับ สอมธ. และรักษาผลประโยชนใหแกมวลสมาชิก สวนนโยบายการบริหารงานยึดหลัก
กระจายการบริหารใหกับคณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการตางๆ ซ่ึงรับผิดชอบภายใตกฎ ขอบังคับ ระเบียบ 
และมติ รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเขมแข็ง ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี

ในการบริหารงาน สอมธ.ป 2564 ตองประสบกับวิกฤติการณหลายๆ อยาง อันไดแก
1. การแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ท่ีมีผลสืบเน่ืองมาต้ังแตป 2563 ทําให สอมธ. จําเปนตองออกมาตรการ

เพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับความเดือดรอน โดยการขอผอนผันการชําระหน้ีเพ่ือลดสงเงินงวดชําระหน้ีรายเดือน โดย
กําหนดใหเงินงวดชําระหน้ีรายเดือนท่ีลดลงน้ันจะตองไมนอยกวาดอกเบ้ียเงินกูรายเดือน เปนเวลา 6 เดือน

2. การชวยเหลือสมาชิกขาดสมาชิกภาพ โดยสามารถผอนผันการชําระหน้ี เพ่ือลดสงเงินงวดชําระหน้ีรายเดือน 
โดยเงินงวดชําระหน้ีรายเดือนท่ีผอนผันน้ันจะตองไมนอยกวา 1 ใน 4 ของเงินงวดชําระหน้ีรายเดือน เปนเวลา 4 เดือน

3. วิกฤติการณหุนกู บมจ.การบินไทย ถึงแมวาศาลจะมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการแลวก็ตาม แต สอมธ. ไมไดรับ
ดอกเบ้ียหุนกูท่ีเคยไดรับ ซ่ึงเปนแหลงรายไดของ สอมธ.

4. วิกฤติการณหุนกู บมจ.การบินไทย ทําให สอมธ. จะตองทยอยบันทึกรับรูการดอยคาหุนกู บมจ.การบินไทย 
สําหรับหุนกูยังไมครบกําหนดไถถอนตามแผนฟนฟูกิจการ โดยใหทยอยรับรูการดอยคาในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 
ของมูลคาท่ีตราไวในหุนกู ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด

5. การกําหนดกฎตางๆ ของทางราชการท่ีทําให สอมธ. ตองปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองไปกับกฎหมาย กฎกระทรวง 
โดยกําหนดกรอบในการบริหารท่ีเขมงวดมากข้ึน

จากวิกฤติตางๆ ขางตน ทําใหมีผลกระทบตอรายไดของ สอมธ. ซ่ึงเปนวิกฤติท่ี สอมธ. ไมสามารถท่ีจะ
ควบคุมไดท้ัง 5 กรณี แตอยางไรก็ตาม สอมธ. ก็ยังมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีม่ันคง มีการบริหารดวยความระมัดระวัง และ
ยังคงใหสมาชิกไดรับผลตอบแทนท่ีดีและสูงกวาธนาคารพาณิชย โดยในรอบปท่ีผานมาจะเห็นไดวา สอมธ. ไมไดปรับลด
อัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากซ่ึงเปนผลตอบแทนท่ีใหกับผูฝากเงินแตประการใด และยังคงอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก
ในอัตรารอยละ 4.75 ตอป โดยความสําเร็จท่ี สอมธ. ไดรับมาท้ังหมดเกิดจากความไววางใจ ความเช่ือใจ และความศรัทธา
ของสมาชิกท่ีมีตอ สอมธ. ดังน้ัน เพ่ือตอบแทนสมาชิกทุกทาน สอมธ. พยายามอยางย่ิงท่ีจะสรางสรรคส่ิงตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนกลับคืนสูสมาชิกในทุกๆ ดานท้ังทางตรงและทางออม ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ป 2564 ป 2563 ผลตาง หนวย

1. สมาชิกเขาใหม 341 399 (58) คน

2. ทุนดําเนินงาน 33,815.74 31,195.64 2,620.10 ลานบาท

 2.1 ทุนเรือนหุน 6,569.40 6,149.44 419.96 ลานบาท

 2.2 เงินรับฝาก 22,184.76 20,247.20 1,937.56 ลานบาท

 2.3 ทุนสํารอง, ทุนสะสมและอ่ืนๆ 1,967.58 1,899.00 77.58 ลานบาท

 2.4 เงินกูยืม 3,085.00 2,900.00 185.00 ลานบาท

3. เงินใหกูแกสมาชิก 5,277.53 5,244.21 33.32 ลานบาท

4. กําไรสุทธิ 342.34 485.28 (142.94) ลานบาท
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สําหรับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ สอมธ. ในป 2564 พอสรุปรายละเอียดไดดังน้ี

1. ดานการบริหารงานท่ัวไป
1.1 ดานสมาชิก ดวยการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพของ สอมธ. และยึดหลักคืนผลประโยชนกลับสู

สมาชิกใหดีท่ีสุด ยอมเปนแรงจูงใจใหมีผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก ซ่ึงในป 2564 มีจํานวน 341 ราย สรุปจํานวนสมาชิก
มีดังน้ี

 จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 9,975 คน
 บวก สมาชิกสมัครใหมระหวางป 341 คน
   10,316 คน
 หัก พนจากสมาชิกภาพระหวางป 135 คน
  สมาชิกถึงแกกรรมระหวางป 28 คน
 จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 10,153 คน

1.2 ดานการใหบริการเงินรับฝากจากสมาชิก การดําเนินงานในรอบป 2564 ยังคงใหความสําคัญเก่ียวกับ
บริการดานเงินฝาก โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีใหกับสมาชิกจะตองสูงกวาธนาคารพาณิชย เพ่ือเปนการรักษาฐาน ลูกคา
เงินรับฝากของ สอมธ. ตลอดจนเพ่ือใหสามารถแขงกับสถาบันการเงินภายนอกได รวมท้ังเพ่ือเปนการสงเสริมการออมของ
สมาชิกโดยยึดตามหลักการของสหกรณ คือการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซ่ึงกันและกันและดวยความเช่ือม่ันและ
ความไววางใจของสมาชิกท่ีมีตอ สอมธ. ทําใหยอดเงินรับฝากของสมาชิก ณ ส้ินป 2564 มีจํานวนถึง 22,184.76 ลานบาท

1.3 ดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก สอมธ. ใหบริการเงินกูแกสมาชิกเพ่ือมุงชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนดานการเงิน อีกท้ังชวยเสริมสรางฐานะความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึน

สําหรับนโยบายในเร่ืองของอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก สอมธ. ยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวา
ธนาคารพาณิชย เน่ืองจาก สอมธ. มิไดมุงหวังกําไรในการดําเนินงาน แตเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการของ
สหกรณ ดังจะเห็นไดจากการปรับอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก ซ่ึงในป 2564 สอมธ. มิไดปรับอัตราดอกเบ้ีย
เพ่ิมเติมแตประการใด ยังคงอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกในอัตรารอยละ 4.75 ตอป
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิกประจําป 2564 และ 2563

ประเภท
เงินกู

ป 2564 ป 2563 เพ่ิม (ลด)
ยอดคงเหลือ (ลานบาท) 

ณ 31 ธ.ค.64

สัญญา จํานวนเงิน สัญญา จํานวนเงิน สัญญา จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

1. ฉุกเฉิน 4,015 120,483,200.00 4,577 130,268,590.00 (562) (9,785,390.00) (7.51) 14.76 0.28

2. สามัญ 2,630 1,073,351,600.00 3,254 1,378,675,000.00 (624) (305,323,400.00) (22.15) 1,975.50 37.43

3. ขาราชการ
นอกระบบ

25 11,138,600.00 46 21,733,000.00 (21) (10,594,400.00) (48.75) 49.47 0.94

4. ปนผล 316 2,704,800.00 431 4,728,100.00 (115) (2,023,300.00) (42.79) 2.47 0.05

5. เงินกูฟาใส 1,590 246,713,600.00 - - 1,590 246,713,600.00 100.00 233.04 4.41

6. พิเศษ 431 621,268,163.25 498 690,500,810.00 (67) (69,232,646.75) (10.03) 3,002.29 56.89

9,007 2,075,659,963.25 8,806 2,225,905,500.00 201 (150,245,536.75) (6.75) 5,277.53 100.00

1.3.1 จากตารางดังกลาว สมาชิกไดใชบริการดานเงินกูพิเศษถึงจํานวน 3,002.29 ลานบาท เทากับ
รอยละ 56.89 ของยอดเงินท่ีใหสมาชิกกูท้ังหมดแสดงใหเห็นวาสมาชิกไดกูเงินเพ่ือนําไปใชจายในการชวยเสริมสรางฐานะ
ความเปนอยูของตนใหดีข้ึน

1.3.2 จํานวนการกูพิเศษ ป 2564 จํานวน 431 ราย นั้นสามารถแยกประเภทไดดังน้ี
- เพ่ือการเคหะสงเคราะห 340 ราย เปนเงิน 500,993,863.25 บาท
- เพ่ือซ้ือท่ีดิน 24 ราย เปนเงิน 36,981,800.00 บาท
- เพ่ือซ้ือรถยนต 6 ราย เปนเงิน 6,852,000.00 บาท
- เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 61 ราย เปนเงิน 76,440,500.00 บาท

1.4 ดานการลงทุนของ สอมธ. จากความศรัทธาและเช่ือม่ันของสมาชิกท่ีมีตอ สอมธ. ทําใหสามารถระดม 
เงินจากสมาชิกไดในจํานวนท่ีสูงข้ึนทุกป ซ่ึงเงินรับฝากเหลาน้ีถือเปนทุนดําเนินงานสวนสําคัญท่ีนํามาบริหารกิจการ 
คณะกรรมการดําเนินการไดยึดหลักปฏิบัติวาจะตองสนองตอบความตองการของสมาชิก สอมธ. กอนเปนความสําคัญ
ลําดับแรก ดังจะเห็นวา สอมธ. อนุมัติใหเงินกูแกสมาชิกไดเต็มตามสิทธิอยางครบถวนตลอดมา นอกจากน้ีการพิจารณา
ลงทุนในระยะส้ันมีสวนสําคัญในการบริหารสภาพคลองดวยเพ่ือใหมีเงินสดหมุนกลับมาใชไดโดยเร็ว โดย สอมธ. พิจารณา
ลงทุนระยะส้ันกับสถาบันการเงินท่ีมีฐานะม่ันคง

ทุนดําเนินงานสวนท่ีเหลือ สอมธ. ไดหาแหลงลงทุนภายนอกโดยการใหสินเชื่อแกสหกรณออมทรัพย
หนวยราชการดวยกันท้ังระยะส้ันและระยะยาวเพ่ือเปนการสนับสนุนขบวนการสหกรณ และเสริมสรางความชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันในระหวางสหกรณ โดยคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาลงทุนเฉพาะกับสหกรณท่ีมีฐานะทางการเงิน
ท่ีม่ันคง นอกจากน้ียังตองจัดใหมีการค้ําประกันในฐานะสวนตัวโดยคณะกรรมการดําเนินการท้ังชุดและผูจัดการของสหกรณ
น้ันดวย ในรอบป 2564 สอมธ. ไดลงทุนกับสหกรณอ่ืนเปนจํานวนเงิน 7,554.76 ลานบาท และมียอดคงเหลือ ณ ส้ินป 2564 
จํานวน 4,429.42 ลานบาท ไดรับผลตอบแทนท้ังส้ิน 196.87 ลานบาท เปนรอยละ 17.47 ของรายได สอมธ. ประจําป 2564 
และสืบเน่ืองจากความท่ีมีสภาพคลองในระบบสหกรณมาก ทําใหสหกรณตองปรับตัวในการนําเงินไปลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ 
ท่ีใหไดผลตอบแทนอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความม่ันคงของสหกรณมากกวาผลตอบแทนโดยการลงทุนในรูปของ
พันธบัตร หุนกู และเงินฝาก ณ ส้ินป 2564 มียอดคงเหลือจํานวน 21,048.25 ลานบาท
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1.5 ดานเงินทุนสาธารณประโยชน ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ท่ีประชุมไดอนุมัติการจัดสรร
เงินทุนสาธารณประโยชนเปนจํานวนเงิน 2,977,761.24 บาท รอยละ 0.61 ของกําไรสุทธิประจําป 2563 ซ่ึงการจัดสรร
ดังกลาว มีจุดมุงหมายในการใชเพ่ือจัดสรรสวัสดิการตางๆ กลับคืนสูตัวสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเปนสําคัญ

ในป 2564 สอมธ. ไดจายเงินทุนสาธารณประโยชนเพ่ือเปนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย และบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 8,806,050.00 บาท 
จายเงินกองทุนทดแทนสมาชิกเปนจํานวนเงิน 11,796,540.00 บาท และจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการเปนจํานวนเงิน 
4,410,000.00 บาท รวมเปนเงินท่ีจายเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกจํานวนท้ังส้ิน 23,193,756.00 บาท

1. จายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 1,433 ทุน 3,778,250.00 บาท
2. จายเงินทุนเก่ียวกับการสมรสของสมาชิก 63 ราย 94,500.00 บาท
3. จายเพ่ือการสงเคราะหเก่ียวกับการศพของคูสมรส 2,085,000.00 บาท 

หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา 214 ราย
4. จายเพ่ือสมทบเปนคารักษาพยาบาล 618 ราย 1,324,800.00 บาท
5. จายเพ่ือสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสด 22 ราย 33,000.00 บาท
6. จายสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 1,255,000.00 บาท
7. จายเงินสมทบเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 22 ราย 110,000.00 บาท
8. จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ 21 ราย 85,500.00 บาท

จายทุนสาธารณประโยชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยและรวมการกุศลตางๆ
- บริจาคกฐินพระราชทาน มธ. 40,000.00 บาท

จายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก
1. กรณีสมาชิกเสียชีวิต 28 ราย 3,691,000.00 บาท
2. กรณีสมาชิกอายุครบ 61–95 ปบริบูรณ จํานวน 752 ราย 5,142,200.00 บาท
3. จายคาเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 2,963,340.00 บาท

จายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ
 - กรณีเกษียณอายุราชการ จํานวน 108 ราย 4,410,000.00 บาท

จายเงินสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1. จายเงินสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล 45 ราย 202,237.80 บาท
2. จายเงินสินไหมทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต 1 ราย 300,000.00 บาท

นอกจากน้ีแลว สอมธ. ยังไดใหการเอ้ืออาทรตอชุมชนและสังคมอีกเปนจํานวน 3,534,000 บาท ดังน้ี
 1. สนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2,000,000.00 บาท
 2. สนับสนุนการจัดทําหนังสือครบรอบ 87 ป มธ. 30,000.00 บาท
 3. จัดทําของขวัญปใหมสําหรับสมาชิก 1,484,000.00 บาท
 4. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 1,000.00 บาท
 5. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันไทยคดีศึกษา 1,000.00 บาท
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 6. รวมบริจาคเพ่ือจัดหาอุปกรณชวยปฏิบัติงานควบคุมปองกันโรคโควิด-19 3,000.00 บาท
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 7. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากร 1,000.00 บาท
 8. รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “โครงการเพ่ือนองโครงการ 7” 1,000.00 บาท

ของสหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด
 9. รวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินของสหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด 1,000.00 บาท
 10. รวมทําบุญทอดกฐินสหกรณสามัคคีของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 1,000.00 บาท
 11. รวมอนุโมทนาการถวายผาพระกฐินพระราชทานของกรมสงเสริมสหกรณ 1,000.00 บาท
 12. รวมทําบุญทอดผาปามหากุศลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1,000.00 บาท

ของมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ
 13. สมทบทุน “โครงการจัดซ้ือครุภัณฑทางการแพทย 1,000.00 บาท

ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกระบ่ี จํากัด
 14. รวมอนุโมทนาถวายผาพระกฐินพระราชทาน 1,000.00 บาท

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
 15. รวมเปนเจาภาพถวายผากฐิน 1,000.00 บาท

ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
 16. รวมทําบุญครบรอบ 60 ป ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 1,000.00 บาท
 17. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน 1,000.00 บาท

ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
 18. รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี 1,000.00 บาท

ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
 19. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม จํากัด 1,000.00 บาท
 20. รวมสมทบทุนการจัดกิจกรรม “ปนน้ําใจ เพ่ือนอง” 1,000.00 บาท

ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
 21. รวมสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และอุปกรณการเรียน 1,000.00 บาท

มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท

1.6 ดานการพัฒนาความรูกับสหกรณออมทรัพยใหแกสมาชิก กรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ีสหกรณ 
และขบวนการสหกรณ

■ สัมมนาเพ่ือสมาชิก
1. สนับสนุนโครงการสัมมนาสมาชิกตามหนวยงานตางๆ ท่ีขอสนับสนุนมายัง สอมธ. โดย สอมธ. สงผูแทน

เขารวมบรรยายใหความรูเก่ียวกับสหกรณ ดังรายละเอียดตอไปน้ี
1. กองบริหารศูนยรังสิต
2. กองบริหารศูนยทาพระจันทร
3. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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■ สัมมนากรรมการและเจาหนาท่ีและเพ่ือขบวนการสหกรณ
จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาท่ีจํานวน 4 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน

ประจําป 2563 รวมท้ังการกําหนดแผนงานและเปาหมายการดําเนินงานประจําป 2564 วันท่ี 23 มกราคม 2564 ณ โรงแรม 
รามาการเดนส กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2 จัดสัมมนาเพ่ือปฐมนิเทศกรรมการชุดท่ี 50/2564 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดาน
การบริหารเงินทุน การบริหารจัดการ และเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางกรรมการกับเจาหนาท่ี ระหวางวันท่ี 28–30 
มีนาคม 2564 ณ โรงแรม OAKWOOD ศรีราชา จังหวัดชลบุรี คร้ังท่ี 3 สัมมนาเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน และเปาหมาย
การดําเนินการ วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 ณ สอมธ. ศูนยรังสิต และคร้ังท่ี 4 สัมมนาเก่ียวกับ “กฎกระทรวง” และสรุป
ผลการดําเนินงาน 9 เดือน ระหวางวันท่ี 13–14 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ไมดา แกรนดทวารวดี จังหวัดนครปฐม

2. สถานภาพดานเงินกูของสมาชิก (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)
จํานวนสมาชิก 10,153 คน
จํานวนสมาชิกท่ีมีหน้ีกับ สอมธ. 5,379 คน คิดเปนอัตรารอยละ 52.98
จํานวนสมาชิกท่ีไมมีหน้ีกับ สอมธ. 4,774 คน คิดเปนอัตรารอยละ 47.02

3. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปท่ีแลว

ป 2564 ป 2563 เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว 6,569,396,030.00 6,149,444,630.00 419,951,400.00

ทุนสํารองและทุนอ่ืน 1,976,581,493.06 1,899,001,578.05 77,579,915.01

เงินรับฝาก ณ วันส้ินป 22,184,763,385.06 20,247,196,330.20 1,937,567,054.86

เงินกูยืม 3,085,000,000.00 2,900,000,000.00 185,000,000.00

รวมเปนทุนดําเนินงานท้ังส้ิน 33,815,740,908.12 31,195,642,538.25 2,620,098,369.87

เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป 2,075,659,963.25 2,225,905,500.00 (150,245,536.75)

เงินชําระคืนเงินกูระหวางป 2,042,344,511.68 2,423,307,786.28 (380,963,274.60)

เงินกูคงเหลืออยูท่ีสมาชิกเม่ือส้ินป 5,277,530,518.24 5,244,215,066.67 33,315,451.57

กําไรสุทธิ 342,336,429.65 485,280,620.93 (142,944,191.28)

4. คําช้ีแจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ

4.1 สมาชิกภาพ
จํานวนสมาชิกเม่ือตนป 2564 9,975 ราย
บวก ระหวางปสมาชิกเขาใหม 341 ราย
หัก ระหวางปสมาชิกลาออก 135 ราย
 ระหวางปสมาชิกตาย 28 ราย
คงเหลือเปนสมาชิกเม่ือส้ินป 10,153 ราย
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4.2 เงินสะสมรายเดือนและหุน

ทุนเรือนหุนเม่ือตนป 6,149,444,630.00 5,813,263,670.00

บวก ไดรับคาหุนระหวางป 499,343,370.00 512,090,030.00

6,648,788,000.00 6,325,353,700.00

หัก จายคืนคาหุนเน่ืองจากสมาชิกลาออก 79,391,970.00 175,909,070.00

คงเหลือเปนทุนเรือนหุนเม่ือส้ินป 6,569,396,030.00 6,149,444,630.00

ทุนเรือนหุนเพ่ิมข้ึน 419,951,400.00 336,180,960.00

4.3 เงินรับฝากจากสมาชิก

ยอดเงินรับฝากเม่ือตนป 20,247,196,330.20 20,387,049,571.01

บวก เงินรับฝากระหวางป 24,481,185,621.27 25,831,248,606.24

44,728,381,951.47 46,218,298,177.25

หัก เงินถอนระหวางป 22,543,618,566.41 25,971,101,847.05

ยอดเงินรับฝากคงเหลือเม่ือส้ินป 22,184,763,385.06 20,247,196,330.20

ยอดเงินรับฝากเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,937,567,054.86 (139,853,240.81)

รายละเอียดของเงินรับฝากแตละประเภทดังน้ี

4.3.1 เงินรับฝากออมทรัพย

ยอดเงินรับฝากเม่ือตนป 898,087,785.95 1,050,882,033.78

บวก เงินรับฝากระหวางป 3,309,133,824.99 4,296,190,759.73

4,207,221,610.94 5,347,072,793.51

หัก เงินถอนระหวางป 3,298,680,016.84 4,448,985,007.56

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยคงเหลือเม่ือส้ินป 908,541,594.10 898,087,785.95

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 10,453,808.15 (152,794,247.83)

4.3.2 เงินรับฝากออมทรัพยสินทวี

ยอดเงินรับฝากเม่ือตนป 1,173,840,122.89 792,186,675.82

บวก เงินรับฝากระหวางป 1,422,091,139.17 1,416,927,194.25

2,595,931,262.06 2,209,113,870.07

หัก เงินถอนระหวางป 1,380,767,422.61 1,035,273,747.18

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวีคงเหลือเม่ือส้ินป 1,215,163,839.45 1,173,840,122.89

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวีเพ่ิมข้ึน 41,323,716.56 381,653,447.07
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4.3.3 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการ

ยอดเงินรับฝากเม่ือตนป 3,876,010.00 4,057,300.00

บวก เงินรับฝากระหวางป 465,453.17 856,603.06

4,341,463.17 4,913,903.06

หัก เงินถอนระหวางป 221,463.17 1,037,893.06

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการคงเหลือเม่ือส้ินป 4,120,000.00 3,876,010.00

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 243,990.00 (181,290.00)

4.3.4 เงินรับฝากประจํา

ยอดเงินรับฝากเม่ือตนป 18,171,392,411.36 18,539,923,561.41

บวก เงินรับฝากระหวางป 19,749,495,203.94 20,117,274,049.20

37,920,887,615.30 38,657,197,610.61

หัก เงินถอนระหวางป 17,863,949,663.79 20,485,805,199.25

ยอดเงินรับฝากประจําคงเหลือเม่ือส้ินป 20,056,937,951.51 18,171,392,411.36

ยอดเงินรับฝากประจําเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,885,545,540.15 (368,531,150.05)

4.4 เงินกู

ยอดเงินกูเม่ือตนป 2,900,000,000.00 4,800,000,000.00

บวก กูเพ่ิมระหวางป 30,000,000,000.00 54,430,000,000.00

32,900,000,000.00 59,230,000,000.00

หัก ชําระคืนระหวางป 29,815,000,000.00 56,330,000,000.00

ยอดเงินกูคงเหลือเม่ือส้ินป 3,085,000,000.00 2,900,000,000.00

ยอดเงินกูเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 185,000,000.00 (1,900,000,000.00)

4.5 การใหเงินกูแกสมาชิก

สมาชิกเปนหน้ี สอมธ. เม่ือตนป 5,244,215,066.67 5,441,617,352.95

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 2,075,659,963.25 2,225,905,500.00

7,319,875,029.92 7,667,522,852.95

หัก ชําระคืนเงินกูระหวางป 2,042,344,511.68 2,423,307,786.28

คงเหลือหน้ีสินของสมาชิกเม่ือส้ินป 5,277,530,518.24 5,244,215,066.67

ยอดเงินใหกูแกสมาชิกเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 33,315,451.57 (197,402,286.28)
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รายละเอียดของเงินใหกูแตละประเภทดังน้ี

4.5.1 เงินกูพิเศษ

ยอดเงินใหกูคงเหลือเม่ือตนป 3,096,359,038.58 3,268,511,676.32

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 431 สัญญา 621,268,163.25 690,500,810.00

3,717,627,201.83 3,959,012,486.32

หัก ชําระคืนระหวางป 715,340,054.10 862,653,447.74

คงเหลือลูกหน้ีเงินกูพิเศษเม่ือส้ินป 3,002,287,147.73 3,096,359,038.58

ยอดเงินกูพิเศษ (ลดลง) (94,071,890.85) (172,152,637.74)

4.5.2 เงินกูสามัญ

ยอดเงินใหกูคงเหลือเม่ือตนป 2,064,839,212.34 2,085,198,578.63

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 2,630 สัญญา 1,073,351,600.00 1,378,675,000.00

3,138,190,812.34 3,463,873,578.63

หัก ชําระคืนระหวางป 1,162,687,319.08 1,399,034,366.29

คงเหลือลูกหน้ีเงินกูสามัญเม่ือส้ินป 1,975,503,493.26 2,064,839,212.34

ยอดเงินกูสามัญเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (89,335,719.08) (20,359,366.29)

4.5.3 เงินกูฟาใส

ยอดเงินใหกูคงเหลือเม่ือตนป 0.00 108,248.75

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 1,590 สัญญา 246,713,600.00 0.00

246,713,600.00 108,248.75

หัก ชําระคืนระหวางป 13,674,619.75 108,248.75

คงเหลือลูกหน้ีเงินกูฟาใสเม่ือส้ินป 233,038,980.25 0.00

ยอดเงินกูฟาใสเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 233,038,980.25 (108,248.75)

4.5.4 เงินกูปนผล

ยอดเงินใหกูคงเหลือเม่ือตนป 3,944,300.00 8,563,700.00

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 316 สัญญา 2,704,800.00 4,728,100.00

6,649,100.00 13,291,800.00

หัก ชําระคืนระหวางป 4,174,900.00 9,347,500.00

คงเหลือลูกหน้ีเงินกูปนผลเม่ือส้ินป 2,474,200.00 3,944,300.00

ยอดเงินกูปนผล (ลดลง) (1,470,100.00) (4,619,400.00)
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4.5.5 เงินกูมหาอุทกภัย

ยอดเงินใหกูคงเหลือเม่ือตนป 0.00 23,217.25

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 0.00 0.00

0.00 23,217.25

หัก ชําระคืนระหวางป 0.00 23,217.25

คงเหลือลูกหน้ีเงินกูมหาอุทกภัยเม่ือส้ินป 0.00 0.00

ยอดเงินกูมหาอุทกภัย (ลดลง) 0.00 (23,217.25)

4.5.6 เงินกูขาราชการออกนอกระบบ

ยอดเงินใหกูคงเหลือเม่ือตนป 55,587,881.75 58,589,823.50

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 25 สัญญา 11,138,600.00 21,733,000.00

66,726,481.75 80,322,823.50

หัก ชําระคืนระหวางป 17,258,384.75 24,734,941.75

คงเหลือลูกหน้ีเงินกูขาราชการออกนอกระบบเม่ือส้ินป 49,468,097.00 55,587,881.75

ยอดเงินกูขาราชการออกนอกระบบ (ลดลง) (6,119,784.75) (3,001,941.75)

4.5.7 เงินกูฉุกเฉิน

ยอดเงินใหกูคงเหลือเม่ือตนป 23,484,634.00 20,622,108.50

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 4,015 สัญญา 120,483,200.00 130,268,590.00

143,967,834.00 150,890,698.50

หัก ชําระคืนระหวางป 129,209,234.00 127,406,064.50

คงเหลือลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉินเม่ือส้ินป 14,758,600.00 23,484,634.00

ยอดเงินกูฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (8,726,034.00) 2,862,525.50
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5. รายไดและรายจาย

รายได รายไดกอนหักคาใชจาย 1,126,844,435.34
แยกไดดังน้ี
 ดอกเบ้ียรับเงินใหสมาชิกกู 246,459,525.30
 ดอกเบ้ียรับเงินใหสหกรณอ่ืนกู 196,874,894.33
 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 909,241.09
 ดอกเบ้ียรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 95,537,671.21
 ผลตอบแทนจากการลงทุน 583,734,879.84
 ดอกเบ้ียรับลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 3,176,460.14
 คาธรรมเนียมแรกเขา 34,100.00
 รายไดเบ็ดเตล็ด 117,663.43

รายจาย สหกรณมีคาใชจายท้ังส้ิน 784,508,005.69
แยกไดดังน้ี
 ดอกเบ้ียจาย 614,154,452.62
 เงินเดือนและคาจาง 23,795,444.00
 เงินเพ่ิมชวยคาครองชีพ 818,000.00
 คาลวงเวลา 502,900.00
 คาเบ้ียประชุมกรรมการ 591,500.00
 คาสมนาคุณ 420,825.00
 คารับรอง 285,470.75
 คาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและคาธรรมเนียมสอบบัญชี 355,000.00
 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,471,347.15
 คาน้ํามันเช้ือเพลิง 94,441.60
 คาใชสอย 17,089,725.87
 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2,442,262.28
 คาเส่ือมราคา อาคารและอุปกรณ 1,493,112.76
 คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 149,340.00
 คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 193,150.68
 คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 534,492.26
 หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินใหกูยืม 157,318.48
 สวนเกินมูลคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตัดจําหนาย 1,709,222.24
 ขาดทุนจากการดอยคา-หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 118,250,000.00
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6. การใชจายเงินงบประมาณป 2564

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ใชไป ผลตาง

เงินเดือน 25,603,500.00 24,613,444.00 990,056.00

คาตอบแทน 3,343,000.00 2,155,695.75 1,187,304.25

คาวัสดุ 2,200,000.00 1,512,301.64 687,698.36

คาใชสอย 30,416,000.00 17,196,869.14 13,219,130.86

คาครุภัณฑ 367,500.00 329,160.00 38,340.00

ระบบคอมพิวเตอร 12,728,000.00 1,601,953.18 11,126,046.82

คาปรับปรุงสํานักงานและภูมิทัศน 530,000.00 0.00 530,000.00

75,188,000.00 47,409,423.71 27,778,576.29
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กระบวนการบริหารความเส่ียงดานตางๆ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง ตามกรอบความเส่ียงและ

วัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียงของ สอมธ. 5 ดาน ไดแก ดานสินเช่ือ ดานการลงทุน ดานสภาพคลอง ดานการ
ปฏิบัติการ และดานจริยธรรม และไดกําหนดเปาหมายในการจัดการความเส่ียง เกณฑการวัดความรุนแรง ผูรับผิดชอบ
ในการบริหารความเส่ียง และแนวทางการจัดการความเส่ียง สําหรับวัตถุประสงคดานตางๆ โดยมีกรอบความเส่ียง
และวัตถุประสงค เปาหมาย และชวงท่ียอมรับได โดยสังเขปดังน้ี

กรอบความเส่ียงและวัตถุประสงค เปาหมายและชวงท่ียอมรับได

1. ดานสินเช่ือ
1.1 เพ่ือใหสมาชิกสามารถเขาถึงเงินกูไดอยาง

เปนธรรมและตรงตามวัตถุประสงคการขอสินเช่ือ  
1. มีระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการใหสินเช่ือแตละ

ประเภท
2. มีชองทางใหสมาชิกเขาถึงการขอสินเช่ือ
3. มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูท่ีเหมาะสมกับสินเช่ือ

แตละประเภท
4. มีมาตรการในการชวยเหลือสมาชิกท่ีมีความลําบากใน

การชําระหน้ี (โครงการปรับโครงสรางหน้ี, การประกัน
ผูกู)

5. มีความสะดวกในการรับชําระหน้ี

1.2 เพ่ือให สอมธ. รับชําระหน้ีเงินกูจากสมาชิก
อยางครบถวนตามกําหนดสัญญา

1. มีกระบวนการแจงเตือนเม่ือลูกหน้ีจายชําระหน้ี
ไมตรงกําหนด

2. มีกระบวนการแจงเตือนผูกูเก่ียวกับคุณสมบัติ
ผูค้ําประกัน อยางทันทวงที

3. มีกระบวนการท่ียืดหยุนเพ่ือชวยเหลือผูค้ําประกัน
ท่ีชําระหน้ีแทนผูกู ใหสามารถชําระหน้ีได 
(โครงการปรับโครงสรางหน้ี)

4. มีกระบวนการพิจารณาหลักประกัน (ท่ีดินและ
หลักทรัพยค้ําประกัน) ท่ีรอบคอบเพ่ือใหม่ันใจวา
หลักประกันจะไมบกพรองในภายหลัง และมีมูลคา
ครอบคลุมมูลหน้ี

5. มีการทบทวนมูลคาหลักประกันท่ีมีความเส่ียงในการ
เปล่ียนแปลงมูลคา
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กรอบความเส่ียงและวัตถุประสงค เปาหมายและชวงท่ียอมรับได

1. ดานสินเช่ือ (ตอ)
1.3 เพ่ือใหสหกรณอ่ืนมากูเงิน - มีกระบวนการพิจารณาและกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู

ท่ีเหมาะสม

1.4 เพ่ือให สอมธ. รับชําระหน้ีเงินกูจากสหกรณอ่ืน
อยางครบถวนตามกําหนดสัญญา

1. มีกระบวนการอนุมัติเงินกูและการรับชําระเงิน
อยางเหมาะสมและตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนด

2. มีการติดตามสถานะทางการเงินและสภาพคลอง
ของสหกรณลูกคา เพ่ือใหสามารถติดตามเรียกชําระหน้ี
หรือดําเนินการตามกฎหมายกรณีผิดนัดชําระหน้ี
ไดอยางทันทวงที

2. การลงทุน
2.1 เพ่ือใหการลงทุนเปนไปตามกรอบท่ีกําหนด

โดย พ.ร.บ.สหกรณ กฎกระทรวง และระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ

2.2 เพ่ือให สอมธ. ไดรับคืนเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามกําหนดเวลา

1. มีกรอบการลงทุนท่ีระบุประเภทการลงทุนตามท่ี
กฎหมายกําหนดและมีการกําหนดวงเงินลงทุน
สําหรับการลงทุนประเภทตางๆ

2. มีการพิจารณาสภาพคลองท้ังระยะส้ันและระยะยาว
กอนการลงทุน

3. สภาพคลอง
3.1 เพ่ือให สอมธ. มีเงินสํารองไดเพียงพอตอ

ความตองการฝาก-ถอน ของสมาชิก
1. มีการกําหนดปริมาณเงินสดสํารองสําหรับสํานักงาน

แตละแหงใหเพียงพอตอระดับการฝากถอนตามปกติ
2. มีการพิจารณาสภาพคลองท้ังระยะส้ันและระยะยาว

กอนการนําเงินไปฝากระยะยาว หรือนําเงินไปลงทุน
ระยะยาวประเภทอ่ืนๆ

3.2 เพ่ือให สอมธ. สามารถชําระหน้ีสินและ
ภาระผูกพันไดตามกําหนด

- มีการพิจารณาสภาพคลองท้ังระยะส้ันและระยะยาว
กอนการนําเงินไปฝากระยะยาวหรือนําเงินไปลงทุน
ระยะยาวประเภทอ่ืนๆ

3.3 เพ่ือให สอมธ. สามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสด
หรือสามารถจัดหาทุนไดเพียงพอตอความตองการ
ในการใชจายและการลงทุน

- มีการพิจารณาสภาพคลองท้ังระยะส้ันและระยะยาว
กอนการนําเงินไปฝากระยะยาวหรือนําเงินไปลงทุน
ระยะยาวประเภทอ่ืนๆ
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กรอบความเส่ียงและวัตถุประสงค เปาหมายและชวงท่ียอมรับได

4. ปฏิบัติการ
4.1 เพ่ือให สอมธ. สามารถดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนการปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง
- มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

เสนอกรรมการดําเนินการ

4.2 เพ่ือให สอมธ. สามารถตอบสนองความตองการ
ดานการเงินใหกับสมาชิกในรูปแบบตางๆ ไดอยาง
ครบถวน

1. มีการประเมินความพึงพอใจการใหบริการทางการเงิน
และการจัดสวัสดิการ

2. มีสํารวจความตองการการใหบริการทางการเงินและ
การจัดสวัสดิการแกสมาชิก

3. มีการวิเคราะห/ศึกษาการใหบริการทางการเงินและ
การจัดสวัสดิการ

4. มีการส่ือสารการดําเนินงานและนโยบายท่ีเก่ียวของ
ใหสมาชิกทราบอยางตอเน่ือง

4.3 เพ่ือให สอมธ. มีคณะกรรมการดําเนินการท่ีมี
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการ
อยางตอเน่ือง

1. กรรมการมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ี กฎหมายกําหนด
2. กรรมการมีคุณวุฒิการศึกษาดานการเงิน การบัญชี 

การบริหารจัดการเศรษฐศาสตร หรือผานการอบรม
ตามหลักสูตรท่ี คพช. กําหนด

4.4 เพ่ือให สอมธ. มีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถ
ในปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง

- เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในตําแหนงท่ีรับผิดชอบ

4.5 เพ่ือให สอมธ. มีระบบปฏิบัติการและส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีมีความพรอมตอการใหบริการ
แกสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพปลอดภัยและ
อยางตอเน่ือง

- มีระบบปฏิบัติการและส่ิงอํานวยความสะดวกพรอมตอ
การใหบริการแกสมาชิก

5. ดานจริยธรรม
5.1 เพ่ือใหกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับของ สอมธ. อยางเครงครัด
- เจาหนาปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ

ของ สอมธ.

5.2 เพ่ือใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิและเจาหนาท่ี
ของ สอมธ. บริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรม
ความเสมอภาคและใชความระมัดระวังรอบคอบ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ สอมธ. และ
สมาชิก

- กรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล จริยธรรมความเสมอภาคและ
ใชความระมัดระวังรอบคอบเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอ สอมธ. และสมาชิก
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กรอบความเส่ียงและวัตถุประสงค เปาหมายและชวงท่ียอมรับได

5. ดานจริยธรรม (ตอ)
5.3 เพ่ือใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิและเจาหนาท่ี

ไมกระทําการใดท่ีเปนการเอ้ือประโยชนหรือ
มีธุรกิจสวนตัวท่ีมีผลประโยชนทับซอนไมวา
ทางตรงหรือทางออมท่ีขัดตอผลประโยชนของ 
สอมธ. 

- กรรมการและเจาหนาท่ี บริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม จรรณยาบรรณ 
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด

5.4 เพ่ือไมใหนําทรัพยสินและบุคลากรของ สอมธ. 
ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน

- การใชทรัพยสินและบุคลากรท่ีเกิดประโยชนตอ 
สอมธ. ไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน
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ภาพกิจกรรม
ท่ีดําเนินการตามอุดมการณ

และหลักการสหกรณ



อุดมการณสหกรณ

คือ ความคิดที่เชื่อวาการสหกรณ
จะชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก

ใหมีความอยูดี กินดี และมีสันติสุข
โดยการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักการสหกรณ

คือ แนวทางที่สหกรณยึดมั่นถือปฏิบัติ เพื่อใหคุณคาของสหกรณ
เกิดผลเปนรูปธรรม ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 7 ประการ

หลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ

หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน



หลักการที่ 1 • 2 • 4

การประชุมใหญ การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการที่ 1 • 2 • 4

การประชุมใหญ การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการที่ 1 • 2 • 4

การประชุมใหญ การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการที่ 1 • 2 • 4

การประชุมใหญ การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการที่ 1 • 2 • 4

การประชุมใหญ การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการที่ 1 • 2 • 4

การประชุมใหญ การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการที่ 1 • 2 • 4

การประชุมใหญ การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการที่ 1 • 2 • 4

การประชุมใหญ การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการที่ 1 • 2 • 4

การประชุมใหญ การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการที่ 3

สวัสดิการสูสมาชิกและครบรอบการกอตั้ง



หลักการที่ 3

สวัสดิการสูสมาชิกและครบรอบการกอตั้ง



หลักการที่ 3

สวัสดิการสูสมาชิกและครบรอบการกอตั้ง



หลักการที่ 5

สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ สัมมนาตามหนวยงาน สัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่



หลักการที่ 5

สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ สัมมนาตามหนวยงาน สัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่



หลักการที่ 5

สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ สัมมนาตามหนวยงาน สัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่



หลักการที่ 6 • 7

การรวมมือระหวางองคกร



หลักการที่ 6 • 7

เยี่ยมเยียนศึกษาดูงาน รวมกิจกรรมตามหนวยงาน



หลักการที่ 6 • 7

เยี่ยมเยียนศึกษาดูงาน รวมกิจกรรมตามหนวยงาน



ระเบียบวาระท่ี 4 4

65สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด



66 รายงานประจําป 2564

4 ระเบียบวาระท่ี 4



67สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

4ระเบียบวาระท่ี 4



68 รายงานประจําป 2564

4 ระเบียบวาระท่ี 4



69สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

4ระเบียบวาระท่ี 4



70 รายงานประจําป 2564

4 ระเบียบวาระท่ี 4



71สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

4ระเบียบวาระท่ี 4



72 รายงานประจําป 2564

4 ระเบียบวาระท่ี 4



73สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

4ระเบียบวาระท่ี 4



74 รายงานประจําป 2564

4 ระเบียบวาระท่ี 4



75สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

4ระเบียบวาระท่ี 4



76 รายงานประจําป 2564

4 ระเบียบวาระท่ี 4



77สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

4ระเบียบวาระท่ี 4



78 รายงานประจําป 2564

4 ระเบียบวาระท่ี 4



79สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

4ระเบียบวาระท่ี 4



คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังประจําป 2565 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการประจําป 2565 
ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีหยอนบัตรลงคะแนนจากจํานวนสมาชิกท้ังหมด โดยมีผูไดรับผลการหย่ังเสียง เพ่ือ
นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังโดยออกเสียงรับรองหรือไมรับรองรวมกันท้ังชุด ตามรายละเอียดผลการหย่ังเสียง
ดังน้ี

ประธานกรรมการ
ผศ.นพ.ฉัตรชัย ม่ิงมาลัยรักษ

กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน และสถาบันภาษา
นางสาวนฤมล บุญมา

กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผศ.อรอุมา เตพละกุล

กรรมการผูแทนสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย สถาบันไทยคดีศึกษา 
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อ๊ึงภากรณ 
สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนยหนังสือ มธ. 
สํานักพิมพ มธ. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา และสํานักงานธรรมศาสตรสัมพันธ

วาท่ี ร.ต.อดิศร เอ่ียมสะอาด

กรรมการผูแทนกองบริหารศูนยรังสิต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ มธ. 
และสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

นายสิทธิชัย พันเศษ

กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
และวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

ดร.วรพล วิแหลม

กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ

กรรมการผูแทนท่ัวไป
นางสาวสายฝน อําพันศรี

การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2565
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คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกต้ังประจําป 2565 ไดเปดรับสมัครกรรมการดําเนินการ ระหวางวันท่ี 8–15 ตุลาคม 
2564 และไดดําเนินการจับฉลากหมายเลขผูสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกต้ังในวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 ดังมีรายละเอียด
ตอไปน้ี

ประธานกรรมการ
หมายเลข 1 ผศ.นพ.ฉัตรชัย ม่ิงมาลัยรักษ
หมายเลข 2 ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน และสถาบันภาษา
หมายเลข 1 นายประยงค สมสวน
หมายเลข 2 นางสาวนฤมล บุญมา

กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมายเลข 1 นายพิเชษฐ สุกแสงศรี
หมายเลข 2 ผศ.อรอุมา เตพละกุล
หมายเลข 3 ดร.พสิษฐ แกวศรีงาม

กรรมการผูแทนสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย สถาบันไทยคดีศึกษา สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อ๊ึงภากรณ สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนยหนังสือ มธ. 
สํานักพิมพ มธ. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา และสํานักงานธรรมศาสตรสัมพันธ

หมายเลข 1 วาท่ี ร.ต.อดิศร เอ่ียมสะอาด
หมายเลข 2 นางสุภาวดี คํามวง

กรรมการผูแทนกองบริหารศูนยรังสิต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ มธ. 
และสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

หมายเลข 1 นางโสภิดา อภิธนวิทย
หมายเลข 2 นายสิทธิชัย พันเศษ

กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเภสัชศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

หมายเลข 1 ดร.วรพล วิแหลม

กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
หมายเลข 1 นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ
หมายเลข 2 นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท

รายงานผลการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการประจําป 2565
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กรรมการผูแทนท่ัวไป
หมายเลข 1 นายณัชพล พรรณโคตร
หมายเลข 2 นางลันทม พ่ึงเถ่ือน
หมายเลข 3 ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
หมายเลข 4 นางสาวสายฝน อําพันศรี
หมายเลข 5 นายเฉลิมยุทธ ภูศรี
หมายเลข 6 ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน

82 รายงานประจําป 2564

5 ระเบียบวาระท่ี 5



ช่ือ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร
ศูนย
รังสิต

ศูนย
ลําปาง

ศูนย
พัทยา

คะแนน
รวม

ลําดับ

ประธานกรรมการ

ผศ.นพ.ฉัตรชัย ม่ิงมาลัยรักษ 1 188 1,419 67 5 1,679 1

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี 2 305 682 11 15 1,013 2

กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร 
คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
และสถาบันภาษา

นายประยงค สมสวน 1 223 912 52 4 1,191 2

นางสาวนฤมล บุญมา 2 273 994 25 16 1,308 1

กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นายพิเชษฐ สุกแสงสี 1 140 491 18 2 651 2

ผศ.อรอุมา เตพละกุล 2 181 947 55 5 1,188 1

ดร.พสิษฐ แกวศรีงาม 3 167 443 6 13 629 3

กรรมการผูแทนสถาบันเสริมศึกษา
และทรัพยากรมนุษย สถาบันไทยคดีศึกษา 
สํานักทะเบียนนักศึกษา 
วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อ๊ึงภากรณ 
สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ศูนยหนังสือ มธ. 
สํานักพิมพ มธ. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
และสํานักงานธรรมศาสตรสัมพันธ

วาท่ี ร.ต.อดิศร เอ่ียมสะอาด 1 227 1,044 56 12 1,339 1

นางสุภาวดี คํามวง 2 258 868 22 8 1,156 2

ผลการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการประจําป 2565
คะแนนรวมทาพระจันทร ศูนยรังสิต ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา
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ช่ือ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร
ศูนย
รังสิต

ศูนย
ลําปาง

ศูนย
พัทยา

คะแนน
รวม

ลําดับ

กรรมการผูแทนกองบริหารศูนยรังสิต 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
โรงพิมพ มธ. 
และสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

นางโสภิดา อภิธนวิทย 1 189 809 58 3 1,059 2

นายสิทธิชัย พันเศษ 2 291 1,193 22 17 1,523 1

กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร 
คณะทันตแพทยศาสตร 
คณะสหเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
และวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ
จุฬาภรณ

ดร.วรพล วิแหลม 1

รับรอง 434 1,833 77 18 2,362 1

ไมรับรอง  31 91 4 2 128  

กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ 1 281 1,067 18 6 1,372 1

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท 2 172 948 62 14 1,196 2

กรรมการผูแทนท่ัวไป

นายณัชพล พรรณโคตร 1 25 184 3 0 212 6

นางลันทม พ่ึงเถ่ือน 2 35 279 7 6 327 4

ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 3 97 334 7 2 440 3

นางสาวสายฝน อําพันศรี 4 109 516 56 1 682 1

นายเฉลิมยุทธ ภูศรี 5 60 236 1 1 298 5

ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน 6 163 433 4 10 610 2

บัตรเสีย  42 92 3 2 139  
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 วันท่ี 24 มกราคม 2565

เรียน นางสุคนธ ฤทธิโรจน (ผูสอบบัญชี)

หนังสือรับรองฉบับน้ีใหไวเพ่ือประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จํากัด สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จํากัด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามกฎหมาย

สหกรณ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบ และคิดวาควรจะเปนดังตอไปน้ี

1. งบการเงิน

1.1 ตามขอตกลงในการรับงานตรวจสอบท่ีมีตอกัน ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน โดยถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด

1.2 งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงรวมถึงการละเวนการแสดงรายการ

และขอมูลตาง ๆ

1.3 ขอสมมติท่ีสําคัญท่ีสหกรณใชในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล

1.4 รายการหรือขอมูลดังตอไปน้ีมีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน

 1.4.1 รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอ่ืน

 1.4.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู

 1.4.3 สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน

1.5 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหปรับปรุงหรือเปดเผยไดปรับปรุง

หรือเปดเผยแลว

1.6 ผลของการไมแกไขขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงไมมีสาระสําคัญ ขอสังเกต ท้ังตอเฉพาะรายการหรือโดยรวมตอ

งบการเงิน รายการของขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงท่ีไมแกไขไดจัดทําเปนเอกสารแนบของหนังสือรับรองน้ี (ถามี)

1.7 ไมมีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณ 

ผูซ่ึงมีหนาท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

งบการเงิน

1.8 สหกรณมีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท้ังหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือขอผูกมัดใดๆ 

ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่ี สอมธ. 59/2565 หนังสือรับรองของสหกรณ
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1.9 สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหน้ีสินท้ังหมดของสหกรณ ท้ังท่ีเกิดข้ึนแลวและอาจเกิดข้ึนในภายหนา

ไวอยางเหมาะสม รวมท้ังไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกันท้ังหมดท่ีสหกรณใหแกบุคคลท่ีสาม 

นอกจากน้ีสหกรณไมมีคดีฟองรองอ่ืนและไมมีคดีท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

1.10 นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึนหรือไมปรากฏ

ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงตองนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินอีก

2. การใหขอมูล

ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปน้ีใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ

2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังหมด

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ

2.3 ขอมูลอ่ืนท่ีทานขอจากขาพเจาเพ่ือวัตถุประสงคของการตรวจสอบ

2.4 เขาถึงบุคคลในสหกรณท่ีทานระบุวาจําเปนในการไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีอยางไมจํากัด

2.5 สหกรณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมดซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ

งบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล ซ่ึงหาก

ไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน

2.6 สหกรณไดเปดเผยขอมูลท้ังหมดท่ีเปนผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตท่ีมีผลตอการแสดง

งบการเงินท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

2.7 สหกรณไดเปดเผยขอมูลทุกอยาง ซ่ึงเก่ียวของกับการทุจริตหรือสงสัยวาจะทุจริตท่ีสหกรณทราบและท่ีมี

ผลกระทบตอสหกรณ โดยเก่ียวของกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เจาหนาท่ีสหกรณท่ีมีบทบาทสําคัญเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน

2.8 สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการ อันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

ขอบังคับ ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา ซ่ึงควรจะไดนํามาพิจารณา

เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการต้ังสํารองคาเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

 ขอแสดงความนับถือ

  

 (รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท)

 ประธานกรรมการ

  

 (นางบุศริน ชางอยู)

 ผูจัดการ

86 รายงานประจําป 2564

6 ระเบียบวาระท่ี 6



87สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

6ระเบียบวาระท่ี 6



88 รายงานประจําป 2564

6 ระเบียบวาระท่ี 6



89สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

6ระเบียบวาระท่ี 6



90 รายงานประจําป 2564

6 ระเบียบวาระท่ี 6



หมายเหตุ

ป 2564

บาท

ป 2563

บาท

 สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 364,102,801.74 1,128,390,433.27

 เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

 เงินลงทุนระยะส้ัน - สุทธิ 3 1,599,215,315.58 1,510,057,908.78

 เงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ 4 2,212,257,440.76 2,986,626,179.47

 ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 5 4,440,489.14 7,686,054.81

 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 6 176,722,410.25 146,417,396.02

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน 7,356,738,457.47 8,779,177,972.35

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 3 19,703,241,220.49 14,546,631,862.13

 เงินใหกูยืมระยะยาว 4 7,587,626,945.32 9,007,091,486.54

 อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 2,405,247.02 2,184,574.88

 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 4,805,632.90 1,019,885.31

 คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย - สุทธิ 149,340.00 298,680.00

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 27,298,228,385.73 23,557,226,488.86

   รวมสินทรัพย 34,654,966,843.20 32,336,404,461.21

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุ

ป 2564

บาท

ป 2563

บาท

 หน้ีสินและทุนของสหกรณ

หน้ีสินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 9 3,085,000,000.00 2,900,000,000.00

 เงินรับฝาก 10 22,184,763,385.06 20,247,196,330.20

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11 134,640,771.12 122,845,495.67

  รวมหน้ีสินหมุนเวียน 25,404,404,156.18 23,270,041,825.87

หน้ีสินไมหมุนเวียน

 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 12 208,611,212.18 222,417,752.18

  รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 208,611,212.18 222,417,752.18

  รวมหน้ีสิน 25,613,015,368.36 23,492,459,578.05

ทุนของสหกรณ

 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)

  หุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว 6,569,396,030.00 6,149,444,630.00

 ทุนสํารอง 1,610,409,268.16 1,513,194,524.39

 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ 13 157,561,012.72 163,389,301.48

 กําไรจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน 3 และ 14 362,248,734.31 532,635,806.36

 กําไรสุทธิประจําป 342,336,429.65 485,280,620.93

  รวมทุนของสหกรณ 9,041,951,474.84 8,843,944,883.16

   รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 34,654,966,843.20 32,336,404,461.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ)  (ลงช่ือ)

 (รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท)  (นางสาวพรชนิตว ทองแจม)

 ประธานกรรมการ  กรรมการและเลขานุการ

วันท่ี 24 มกราคม 2565

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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ป 2564

บาท %

ป 2563

บาท %

รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

 ดอกเบ้ียรับเงินใหสมาชิกกู 246,459,525.30 21.88 239,542,868.31 20.03

 ดอกเบ้ียรับเงินใหสหกรณอ่ืนกู 196,874,894.33 17.47 354,623,117.76 29.66

 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 909,241.09 0.08 1,935,317.20 0.16

 ดอกเบ้ียรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด 95,537,671.21 8.48 107,880,822.73 9.02

 ผลตอบแทนจากการลงทุน 583,734,879.84 51.81 486,219,210.91 40.67

 ดอกเบ้ียรับลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 3,176,460.14 0.28 5,471,314.00 0.46

 รวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,126,692,671.91 100.00 1,195,672,650.91 100.00

คาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน

 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 579,149,238.96 51.40 569,311,688.74 47.61

 ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะส้ัน 35,005,213.66 3.11 83,125,661.16 6.95

 ขาดทุนจากการดอยคา - หุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 118,250,000.00 10.50 0.00 0.00

 สวนเกินมูลคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ตัดจําหนาย 1,709,222.24 0.15 1,713,905.05 0.14

 รวมคาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 734,113,674.86 65.16 654,151,254.95 54.70

หัก หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

 หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู (เกินความตองการ) (399,420.14) (0.04) (45,609.64) (0.00)

 หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 556,738.62 0.05 2,657,245.96 0.22

 หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีตามคําพิพากษา (เกินความตองการ) 0.00 0.00 (614,504.85) (0.05)

 หน้ีสูญ - ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 0.00 0.00 614,504.85 0.05

 หน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียคางรับหุนกู 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 1,460,204.38 0.12

 รวมหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 157,318.48 0.01 4,071,840.70 0.34

รวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 392,421,678.57 34.83 537,449,555.26 44.96

บวก รายไดอ่ืน

 คาธรรมเนียมแรกเขา 34,100.00 0.00 39,900.00 0.00

 รายไดเบ็ดเตล็ด 117,663.43 0.01 703,929.62 0.06

 รวมรายไดอ่ืน 151,763.43 0.01 743,829.62 0.06

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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ป 2564

บาท %

ป 2563

บาท %

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน

 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี

 เงินเดือนและคาจาง 23,795,444.00 2.12 22,037,755.00 1.84

 เงินเพ่ิมชวยคาครองชีพ 818,000.00 0.07 797,933.00 0.07

 คาลวงเวลา 502,900.00 0.04 607,800.00 0.05

 เงินรางวัลแกเจาหนาท่ี 4,933,975.00 0.44 4,557,725.00 0.38

 คาสวัสดิการ 1,451,068.84 0.13 1,268,352.14 0.11

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 237,350.00 0.02 278,920.00 0.02

 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2,442,262.28 0.22 2,279,774.85 0.19

 คาเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 200,000.00 0.02 2,700,000.00 0.23

 คาเงินชดเชยความเส่ียง 200,000.00 0.02 200,000.00 0.02

 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

 คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ 1,493,112.76 0.13 1,786,759.58 0.15

 คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 149,340.00 0.01 586,100.00 0.05

 คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 193,150.68 0.02 750,000.00 0.06

 คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 534,492.26 0.05 210,012.35 0.02

 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 816,925.02 0.07 1,028,436.99 0.09

 คาเบ้ียประกันภัย 148,542.71 0.01 142,890.31 0.01

 คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก

 คาของท่ีระลึก 3,309,104.20 0.29 3,202,750.40 0.27

 คาใชจายดําเนินงานอ่ืน

 คาเบ้ียประชุมกรรมการ 591,500.00 0.05 703,200.00 0.06

 คาสมนาคุณ 420,825.00 0.04 874,762.00 0.07

 คารับรอง 285,470.75 0.03 275,608.50 0.02

 คาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและคาธรรมเนียมสอบบัญชี 355,000.00 0.03 325,000.00 0.03

 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,471,347.15 0.13 1,475,706.75 0.12

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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ป 2564

บาท %

ป 2563

บาท %

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน

 คาใชจายดําเนินงานอ่ืน (ตอ)

 คาเบ้ียเล้ียงพาหนะและคาน้ํามันเช้ือเพลิง 219,698.17 0.02 334,226.05 0.03

 คาลงทะเบียนสัมมนาและฝกอบรม 18,000.00 0.00 77,363.00 0.01

 คาใชจายในการศึกษา 0.00 0.00 45,000.00 0.00

 คาโครงการเผยแพรวิชาการ 492,532.50 0.04 775,626.50 0.06

 คาโครงการสมาชิกสัมพันธ 380,214.08 0.03 511,838.08 0.04

 คาใชจายดําเนินคดี 1,500.00 0.00 35,792.00 0.00

 คาจางเหมาบริการ 559,385.00 0.05 472,711.22 0.04

 เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย 2,000,000.00 0.18 2,000,000.00 0.17

 คาสาธารณูปโภค 1,450,241.65 0.13 1,728,690.28 0.14

 คาใชจายประชุมใหญ 539,032.00 0.05 659,125.00 0.06

 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 226,598.30 0.02 182,904.95 0.02

 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 50,237,012.35 4.46 52,912,763.95 4.43

กําไรสุทธิ 342,336,429.65 30.38 485,280,620.93 40.59

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

งบกําไรขาดทุน (ตอ)
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ป 2564

บาท

ป 2563

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

 กําไรสุทธิ 342,336,429.65 485,280,620.93

 รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

  คาเส่ือมราคาทรัพยสิน 1,493,112.76 1,786,759.58

  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 193,150.68 750,000.00

  คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 534,492.26 210,012.35

  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 149,340.00 586,100.00

  หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู (เกินความตองการ) (399,420.14) (45,609.64)

  หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 556,738.62 2,657,245.96

  หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีตามคําพิพากษา (เกินความตองการ) 0.00 (614,504.85)

  หน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียคางรับหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด ( มหาชน) 0.00 1,460,204.38

  สวนเกินมูลคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตัดจําหนาย 1,709,222.24 1,713,905.05

  ขาดทุนจากการดอยคา - หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 118,250,000.00 0.00

  หน้ีสูญ - ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 0.00 614,504.85

  ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ (4,013,332.26) (6,998,931.63)

  ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสหกรณอ่ืนคางรับ (427,156.88) (687,123.18)

  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคางรับ (205.48) (205.48)

  ดอกเบ้ียเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ (5,619,178.08) (17,931,506.85)

  ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ (155,482,751.06) (113,038,041.16)

  เคร่ืองเขียนแบบพิมพใชไป 629,882.61 763,300.58

  คาซอมบํารุงจายลวงหนาตัดบัญชี 103,428.55 166,172.35

  คาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนาตัดบัญชี 28,791.47 29,489.63

  ดอกเบ้ียเงินกูยืมคางจาย 594,000.00 1,223,232.88

  ดอกเบ้ียเงินรับฝากคางจาย 125,071,488.65 113,891,218.48

  เงินประกันสังคมคางจาย (สวนของสหกรณฯ) 29,250.00 29,250.00

  คาใชจายคางจาย 997,618.42 599,202.70

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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ป 2564

บาท

ป 2563

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

 รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

  คาเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 200,000.00 43,468.00

  คาเงินชดเชยความเส่ียง 200,000.00 200,000.00

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 427,134,902.01 472,688,764.93

 สินทรัพยดําเนินงาน

  เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณอ่ืน (895,500,000.00) (4,754,600,000.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูแกสหกรณอ่ืน 3,125,336,000.00 8,208,348,000.00

  เงินสดจายเงินใหกูสามัญ (1,333,908,600.00) (1,405,136,100.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญ 1,191,296,207.33 1,398,561,114.39

  เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญปรับโครงสรางหน้ี 1,012,579.50 15,334.25

  เงินสดจายเงินใหกูฉุกเฉิน (120,483,200.00) (130,268,590.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูฉุกเฉิน 129,209,234.00 127,406,064.50

  เงินสดจายเงินใหกูพิเศษ (621,268,163.25) (690,500,810.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษ 697,864,178.60 799,468,184.51

  เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษปรับโครงสรางหน้ี 8,683,139.00 12,272.50

  เงินสดรับจากลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 6,442,101.66 11,714,606.14

  เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญปรับโครงสรางหน้ีลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 821,230.25 22,232.50

  เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษปรับโครงสรางหน้ีลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 4,171,254.36 1,603,046.25

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 6,998,931.63 11,549,066.02

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินใหกูแกสหกรณอ่ืนคางรับ 687,123.18 4,697,265.77

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคางรับ 205.48 575.34

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ 17,931,506.85 6,416,438.34

  เงินสดรับผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 127,866,939.77 123,457,213.75

  เงินสดจายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ (576,395.50) (740,943.29)

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

งบกระแสเงินสด (ตอ)
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ป 2564

บาท

ป 2563

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

 สินทรัพยดําเนินงาน (ตอ)

  เงินสดจายคาซอมบํารุงจายลวงหนา (210,412.75) (103,428.55)

  เงินสดจายคาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา (28,950.54) (28,791.47)

  เงินสดจายดอกเบ้ียตราสารรอเรียกคืน (414,245.00) 0.00

  เงินสดรับดอกเบ้ียตราสารรอเรียกคืน 414,245.00 0.00

 หน้ีสินดําเนินงาน

  เงินสดจายดอกเบ้ียเงินรับฝากคางจาย (113,891,218.48) (133,981,653.03)

  เงินสดจายดอกเบ้ียเงินกูยืมคางจาย (1,223,232.88) (3,895,068.50)

  เงินสดจายภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย (5,769,359.75) (6,416,485.77)

  เงินสดรับภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย 5,925,945.01 5,769,359.75

  เงินสดจายเงินประกันสังคมคางจาย (58,500.00) (57,000.00)

  เงินสดรับจากเงินประกันสังคมคางจาย 29,250.00 29,250.00

  เงินสดจายคาใชจายคางจาย (599,202.70) (430,943.42)

  เงินสดจายเงินรอจายคืน (2,508.00) 0.00

  เงินสดรับเงินรอจายคืน 2,508.00 0.00

  เงินสดจายคาสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ (502,237.80) 0.00

  เงินสดรับคาสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ 502,237.80 0.00

  เงินสดจายเงินประกันสัญญา 0.00 (19,935.00)

  เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา 32,100.00 217,132.00

  เงินสดจายเช็คขาดการติดตอ (9,000.00) (119,298.20)

  เงินสดรับจากเช็คขาดการติดตอ 15,645.02 29,850.00

  เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 755,575.00 0.00

  เงินสดจายเงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา (147,715.00) (118,235.00)

  เงินสดรับจากเงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 139,155.00 115,025.00

  เงินสดจายเงินคาเบ้ียประกันชีวิตรับลวงหนา (6,862,365.01) (6,484,077.47)

  เงินสดรับจากเงินคาเบ้ียประกันชีวิตรับลวงหนา 6,923,331.67 6,437,345.28

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 2,658,740,219.46 4,045,656,781.52

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

งบกระแสเงินสด (ตอ)
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ป 2564

บาท

ป 2563

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินสดจายซ้ือเคร่ืองใชสํานักงาน (1,713,784.90) (314,869.67)

  เงินสดจายคาโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา (560,000.00) (89,325.00)

  เงินสดจายคาซอฟทแวร (3,953,390.53) (267,500.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 0.00 (180,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  จํากัด (มหาชน) (145,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (114,400,000.00) (2,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (300,000,000.00) (110,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 0.00 (1,170,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (375,000,000.00) (450,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (286,400,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (500,000,000.00) (300,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (800,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (160,000,000.00) (300,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (60,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (180,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (170,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (265,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) (29,800,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (340,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (100,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (10,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) (430,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (480,000,000.00) (120,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (380,000,000.00) (45,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ดับบลิวเอสเอ ยูทิลิต้ีส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน) (120,000,000.00) 0.00

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
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  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) (380,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (480,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (350,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือพันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน 0.00 (50,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือพันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (549,460,935.00) 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 50,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 174,000,000.00 2,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 60,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 140,000,000.00 50,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 30,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 15,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 25,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 0.00 100,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 60,000,000.00 60,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 0.00 80,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 0.00 20,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 0.00 200,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัทบานปู จํากัด (มหาชน) 150,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 25,000,000.00 80,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 0.00 50,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 0.00 30,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 50,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 240,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 185,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 0.00
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ป 2564

บาท

ป 2563

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ)

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 0.00 290,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 200,000,000.00 0.00

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,557,288,110.43) (1,715,671,694.67)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  เงินสดจายชําระเงินกูยืม - ต๋ัวสัญญาใชเงิน (29,815,000,000.00) (56,330,000,000.00)

  เงินสดรับจากเงินกูยืม - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 30,000,000,000.00 54,430,000,000.00

  เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (22,543,617,326.08) (25,971,100,865.07)

  เงินสดรับจากเงินรับฝาก 24,481,185,621.27 25,831,248,606.24

  เงินสดจายเงินปนผล (340,906,105.00) (387,236,558.00)

  เงินสดจายเงินเฉล่ียคืน (36,004,090.75) (40,538,187.50)

  เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี (6,308,650.00) (7,282,625.00)

  เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก (11,796,540.00) (11,810,506.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ (4,410,000.00) (5,140,000.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนสวัสดิการผูค้ําประกัน 0.00 (1,500.00)

  เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (79,390,970.00) (175,909,070.00)

  เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 499,342,370.00 512,090,030.00

  เงินสดรับจากทุนเรือนหุนรอการจายคืน 2,000.00 0.00

  เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (8,806,050.00) (6,243,250.00)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,134,260,259.44 (2,161,953,925.33)

เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (764,287,631.53) 168,031,161.52

เงินสด ณ วันตนป 4,128,390,433.27 3,960,359,271.75

เงินสด ณ วันส้ินป 3,364,102,801.74 4,128,390,433.27
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
1.1 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณอ่ืน

ทุกประเภท ท้ังน้ี รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอ่ืนท่ีนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหน้ีสินดวย
1.2 สหกรณฯ รับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบ้ีย

คูณดวยจํานวนเงินตนท่ีคางชําระตามระยะเวลาท่ีกูยืม
1.3 สหกรณฯ บันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
1.4 สหกรณฯ ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชส้ินเปลืองตามราคาทุน
1.5 คาเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรง ตามอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ท้ังน้ี สหกรณฯ ถือใชในการนําเสนอ
งบการเงินป 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี ยกเวน เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ และเคร่ืองปรับระดับแรงดัน
กระแสไฟฟา คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหคํานวณคาเส่ือมราคา  ปท่ี 1 คํานวณคาเส่ือมราคาอัตรา
รอยละ 45  ปท่ี 2 คํานวณคาเส่ือมราคาอัตรารอยละ 30  ปท่ี 3 คํานวณคาเส่ือมราคาอัตรารอยละ 25

1.6 คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย

1.7 สหกรณฯ ไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และถือใชระเบียบดังกลาวเทาท่ี
ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 
และประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 
จนกวากฎกระทรวงการจัดช้ันสินทรัพยและการกันเงินสํารองจะมีผลบังคับใช เทาท่ีไมขัดกับระเบียบ
นายทะเบียนฉบับดังกลาว และขอใหเขาใจวาเปนเพียงประมาณการทางบัญชีเทาน้ัน ยังมิไดมีการตัดสูญ
หรือทําใหสิทธิเรียกรองตามกฎหมายของสหกรณฯ ดอยไปแตอยางใด หากจะมีการตัดลูกหน้ีเปนสูญตอง
ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญกอนจึงจะกระทําได

1.8 สหกรณฯ ระงับการรับรูรายไดท่ีเกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคาง
ซ่ึงหากสหกรณฯ รับรูดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีดังกลาวแลว จะทําใหสหกรณฯ มีกําไรสุทธิประจําป 
เปนจํานวนดังน้ี

  กําไรสุทธิประจําป 342,336,429.65 บาท
  บวก ดอกเบ้ียท่ีไมรับรูเปนรายได 5,080,511.75 บาท
  กําไรสุทธิ (หากรับรูดอกเบ้ียเงินกูของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได) 347,416,941.40 บาท
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ)
1.9 สหกรณฯ ระงับรับรูรายไดดอกเบ้ียรับจากหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จนกวาจะไดรับชําระจริง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 194,042,694.77 บาท เฉพาะป 2564 จํานวน 103,748,600.00 บาท
1.10 เงินลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด ตีราคาดวย

ราคาทุนตัดจําหนาย
1.11 สหกรณฯ ทยอยตัดจําหนายสวนเกินมูลคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีสูงกวามูลคาท่ีตราไว

ในหุนกูคงเหลือ ในอัตราเสนตรงตามระยะเวลาคงเหลือของหุนกูท่ีจะถึงกําหนดชําระเดิม
1.12 สหกรณฯ บันทึกรับรูการดอยคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยทยอยรับรูการดอยคาในอัตรา

ไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาท่ีตราไวในหุนกู และทยอยรับรูการดอยคาเพ่ิมข้ึนอีกไมนอยกวารอยละ 5 
ของมูลคาท่ีตราไวในหุนกูในแตละป

1.13 เงินลงทุนระยะส้ันและเงินลงทุนระยะยาว ท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 
สหกรณฯ บันทึกบัญชีดวยราคาทุน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนดชําระแสดงดวย
ราคาทุนตัดจําหนาย และตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง หรืออัตราอ่ืนท่ีใหผลไมแตกตางอยาง
มีสาระสําคัญ สําหรับเงินลงทุนระยะส้ันและเงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีอยูใน
ความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและแสดงดวยมูลคายุติธรรม ท้ังน้ีสหกรณฯ รับรู
การเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน โดยแสดงเปนรายการ
แยกตางหากในสวนทุนของสหกรณฯ และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเม่ือสหกรณฯ 
ไดจําหนายเงินลงทุนน้ัน

1.14 คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 20 ตอป
1.15 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 5 ตอป และสิทธิการใชประโยชน

ในซอฟทแวรตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 20 ตอป
1.16 สหกรณฯ ไดเปล่ียนระบบการจายเงินบําเหน็จเจาหนาท่ีเปนการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีเจาหนาท่ีจายสะสมและเงินท่ี
สหกรณจายสมทบใหในอัตรารอยละ 5–12 ของเงินเดือน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนปท่ีทํางานโดยจายเงินสํารอง
บําเหน็จเปนเงินประเดิมเขากองทุนจํานวน 10,405,600.00 บาท และจะจายใหกับเจาหนาท่ีในกรณี
ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด ระหวางป 2564 จายสมทบเพ่ิมจํานวน 2,442,262.28 บาท และป 2563 
จายสมทบเพ่ิมจํานวน 2,279,774.85 บาท

1.17 เพ่ือประโยชนในการอานงบการเงิน สหกรณฯ ไดจัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงิน สําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของทุนสหกรณ
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

เงินสด 4,191,421.10 4,516,676.09
เงินฝากธนาคาร
 กระแสรายวัน 700,050.93 1,213,650.89
 ออมทรัพย 354,914,967.34 1,119,453,751.48
 ออมทรัพยพิเศษ 4,196,362.37 3,106,354.81
 ประจํา 100,000.00 100,000.00
 รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 364,102,801.74 1,128,390,433.27

3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

มูลคายุติธรรม
ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจําหนาย

เงินลงทุนระยะส้ัน
เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด (เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย)
 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 101,691,956.00 100,000,000.00 175,358,402.18 174,000,000.00
 หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 50,787,108.50 50,065,670.56 140,989,716.20 140,000,000.00
 หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 61,561,671.60 60,000,000.00
 หุนกูบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 60,349,695.00 60,000,000.00 25,102,784.75 25,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 243,089,779.20 240,000,000.00
 หุนกูบริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 15,139,616.10 15,000,000.00
 หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 151,655,133.00 150,000,000.00
 หุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 50,488,778.50 50,000,000.00
 หุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 15,107,439.15 15,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 192,832,430.70 190,000,000.00 61,004,973.60 60,221,936.41
 หุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 188,450,453.50 186,312,568.86
 หุนกูบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 0.00 0.00 25,644,742.00 25,000,000.00
 หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 202,452,312.00 200,000,000.00 103,572,475.00 101,090,343.64
 หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 226,626,373.78 223,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 48,619,167.50 50,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 25,493,928.00 25,254,159.61 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 20,152,136.00 20,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 169,244,848.10 170,000,000.00 0.00 0.00
 พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 0.00 0.00 202,891,944.00 200,000,000.00
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3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบดวย (ตอ)

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

มูลคายุติธรรม
ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจําหนาย

เงินลงทุนระยะส้ัน (ตอ)
เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด (เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย) (ตอ)
 พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 500,965,360.00 500,000,000.00 0.00 0.00
  รวม 1,599,215,315.58 1,588,319,830.17 1,460,057,908.78 1,441,624,848.91
 บวก คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 10,895,485.41 0.00 18,433,059.87
  รวมเงินลงทุนระยะส้ันท่ีอยูในความตองการของตลาด 1,599,215,315.58 1,599,215,315.58 1,460,057,908.78 1,460,057,908.78
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีต้ังใจจะถือจนครบกําหนด

 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 50,000,000.00
  รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีต้ังใจจะถือจนครบกําหนด 0.00 50,000,000.00
  รวมเงินลงทุนระยะส้ัน - สุทธิ 1,599,215,315.58 1,510,057,908.78

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด (เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย)
 พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 0.00 0.00 520,330,505.00 500,000,000.00
 พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน 52,239,915.00 50,000,000.00 54,478,858.00 50,000,000.00
 พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 530,559,180.00 548,369,013.17 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 412,984,707.59 416,375,615.98 123,521,807.30 116,494,944.85
 หุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 214,076,872.00 205,285,069.98 217,851,284.00 207,481,289.14
 หุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1,204,721,885.70 1,170,000,000.00 1,221,394,183.50 1,170,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 855,352,245.25 825,000,000.00 464,410,921.50 450,000,000.00
 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 172,776,033.24 166,822,124.01 157,762,339.34 152,572,986.33
 หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 1,555,623,673.10 1,517,055,074.19 742,326,798.90 720,954,656.93
 หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 1,115,416,720.00 1,113,042,817.46 1,195,217,728.00 1,154,015,810.00
 หุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 102,602,920.00 100,000,000.00 295,968,180.80 290,000,000.00
 หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 1,620,190,632.52 1,541,350,385.20 1,390,861,671.35 1,307,376,627.69
 หุนกูบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 32,182,985.30 30,000,000.00 32,286,809.00 30,000,000.00
 หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 864,671,497.30 820,000,000.00 1,092,705,543.86 1,043,000,000.00
 หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 1,114,752,728.80 1,080,633,542.12 605,794,926.20 580,905,448.40
 หุนกูบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) 32,430,390.60 30,000,000.00 32,522,336.40 30,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 534,982,161.40 550,000,000.00 579,185,939.80 550,000,000.00
 หุนกูบริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 31,237,593.90 30,000,000.00 46,223,435.55 45,000,000.00
 หุนกูบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 81,196,273.70 80,000,000.00 103,736,593.80 100,000,000.00
 หุนกูบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 910,976,324.20 920,541,491.63 1,003,099,770.60 980,644,468.49
 หุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 325,061,873.25 315,146,990.35 265,611,099.10 255,041,318.58
 หุนกูบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 826,676,905.40 790,877,502.02 650,588,838.40 611,098,669.29
 หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 52,277,487.00 50,825,882.44 54,159,139.00 51,497,014.07
 หุนกูบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 26,278,148.75 25,624,196.59
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3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบดวย (ตอ)

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

มูลคายุติธรรม
ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจําหนาย
เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)
เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด (เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย) (ตอ)
 หุนกูบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 112,775,717.10 105,000,000.00 115,487,938.60 105,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 0.00 0.00 48,621,185.00 50,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 569,115,387.80 545,000,000.00 432,317,874.40 400,000,000.00
 หุนกูบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 67,035,820.15 65,000,000.00 68,022,945.25 65,000,000.00
 หุนกูบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 169,427,280.20 170,000,000.00
 หุนกูบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 277,016,762.90 270,000,000.00 282,063,573.50 270,000,000.00
 หุนกูบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 50,964,090.00 50,000,000.00 51,207,892.50 50,000,000.00
 หุนกูบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 425,059,176.35 425,000,000.00 45,853,700.85 45,000,000.00
 หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 605,521,617.40 600,000,000.00 121,590,928.40 120,000,000.00
 หุนกูบริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 174,615,658.10 170,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 270,444,606.25 265,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 29,905,127.55 29,800,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 344,087,071.80 340,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 102,669,109.00 100,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 10,144,204.60 10,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 418,746,255.00 430,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ดับบลิวเอสเอ ยูทิลิต้ีส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 120,408,246.00 120,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) 386,110,766.40 380,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท  ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 350,878,960.00 350,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 478,989,175.80 480,000,000.00 0.00 0.00
  รวม 17,437,478,757.45 17,086,125,508.55 12,210,910,176.85 11,696,707,430.36
 บวก คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 351,353,248.90 0.00 514,202,746.49
  รวมเงินลงทุนระยะยาวท่ีอยูในความตองการของตลาด 17,437,478,757.45 17,437,478,757.45 12,210,910,176.85 12,210,910,176.85
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีต้ังใจจะถือจนครบกําหนด

 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2,373,812,463.04 2,325,521,685.28
 หัก คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน
  - หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (118,250,000.00) 0.00
  รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีต้ังใจจะถือจนครบกําหนด 2,255,562,463.04 2,325,521,685.28
เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด

 หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 10,000,000.00 10,000,000.00

 หุนสามัญบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 200,000.00 200,000.00

 รวมเงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 10,200,000.00 10,200,000.00
 รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 19,703,241,220.49 14,546,631,862.13
 รวมเงินลงทุน - สุทธิ 21,302,456,536.07 16,056,689,770.91
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3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบดวย (ตอ)
โดยรวมการลงทุนดังกลาวเปนไปตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ 
พ.ศ. 2563 ยกเวนหุนกู บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีมิไดเปนหุนกูรัฐวิสาหกิจในปจจุบันแลว

เงินลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีการเปล่ียนแปลงตามคําส่ังศาลลมละลายกลางให
ฟนฟูกิจการเม่ือ 14 กันยายน 2563 และคําส่ังเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เม่ือ
วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 และรายละเอียดเก่ียวกับแผนฟนฟูกิจการท่ีมีผลกระทบตอสหกรณฯ เชน การขยายระยะเวลา
ไถถอนหุนกู และอัตราดอกเบ้ียหุนกูใหม เปนตน

ขอผูกพัน
สหกรณฯ ไดนําพันธบัตรจํานวนหน่ึงรวมเปนจํานวนเงิน 500,000,000.00 บาท และหุนกูจํานวนหน่ึงรวมเปน

จํานวนเงิน 10,541,800,000.00 บาท รวมท้ังส้ิน 11,041,800,000.00 บาท ไปเปนหลักประกันการทําสัญญาวงเงิน
เบิกเกินบัญชี ในวงเงิน 70,000,000.00 บาท และกูยืมเงินโดยออกต๋ัวสัญญาใชเงิน ในวงเงิน 8,900,000,000.00 บาท 
จากธนาคารตางๆ (ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 9)

4. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ

 เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน 1,619,010,000.00 2,810,414,000.00 2,425,469,000.00 4,233,791,000.00

 เงินใหกูฉุกเฉิน 14,758,600.00 0.00 23,160,334.00 324,300.00

 เงินใหกูสามัญ 313,492,748.15 1,946,347,944.86 274,068,948.59 1,847,746,294.00

 เงินใหกูพิเศษ 171,422,147.27 2,830,865,000.46 167,526,921.29 2,925,229,892.54

รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 2,118,683,495.42 7,587,626,945.32 2,890,225,203.88 9,007,091,486.54

เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได

 เงินใหกูสามัญ 644,077.50 0.00 2,556,151.50 0.00

 เงินใหกูพิเศษ 0.00 0.00 3,602,224.75 0.00

 รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได 644,077.50 0.00 6,158,376.25 0.00

 หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 ลูกหน้ีเงินใหกูคางนาน (458,867.65) 0.00 (858,287.79) 0.00

รวมเงินใหกูยืมไมกอใหเกิดรายได - สุทธิ 185,209.85 0.00 5,300,088.46 0.00
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4. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย (ตอ)

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

ลูกหน้ีอ่ืนอันมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการใหเงินกู

 ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 95,059,529.07 0.00 93,758,133.09 0.00

 หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,213,984.58) 0.00 (2,657,245.96) 0.00

 ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ - สุทธิ 91,845,544.49 0.00 91,100,887.13 0.00

 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 1,841,119.42 0.00 297,928.42 0.00

 หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (297,928.42) 0.00 (297,928.42) 0.00

 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา - สุทธิ 1,543,191.00 0.00 0.00 0.00

รวมลูกหน้ีอ่ืนอันมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการใหเงินกู - สุทธิ 93,388,735.49 0.00 91,100,887.13 0.00

รวมเงินใหกูยืม - สุทธิ 2,212,257,440.76 7,587,626,945.32 2,986,626,179.47 9,007,091,486.54

สหกรณฯ มีมาตรการชวยเหลือสมาชิกจากสถานการณโรคระบาดตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองการ
ประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ตามมาตรการใหความชวยเหลือของสมาชิกสหกรณ โดยในป 2564 สหกรณฯ 
มีมาตรการลดชําระเงินตนใหแกสมาชิก ซ่ึงระยะเวลาโครงการเร่ิมต้ังแต วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 โดยมีสมาชิกเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน 147 ราย เปนจํานวนเงิน 132,942,854.14 บาท ท้ังน้ีมาตรการ
ดังกลาวเปนไป ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 50 คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2564 
และในป 2563 สหกรณฯ มีมาตรการชวยเหลือสมาชิกจากสถานการณโรคระบาดตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ือง
การประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามมาตรการใหความชวยเหลือของสมาชิกสหกรณ โดยสหกรณฯ มีมาตรการ
พักชําระเงินตน และปรับลดดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกเปนการช่ัวคราว จากอัตรารอยละ 5.00 ตอป เปนรอยละ 3.50 ตอป 
เปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงระยะเวลาโครงการเร่ิมต้ังแต วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
โดยมีสมาชิกเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน 393 ราย 565 สัญญา เปน จํานวนเงิน 478,055,740.58 บาท ท้ังน้ีมาตรการ
ดังกลาวเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 49 คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563

เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน มีจํานวน 18 ราย สหกรณฯ เรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตราตามสภาวะของทองตลาด
ท้ังน้ีสหกรณฯ ไดจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย

การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซ่ึงยังคงใหถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการ
จัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองการประมาณการ
คาเผ่ือหน้ีสังสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 
ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนกวากฎกระทรวง เร่ือง การจัดช้ันสินทรัพยและการกันเงินสํารองจะมีผลบังคับใช
เทาท่ีไมขัดกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณฉบับดังกลาว

108 รายงานประจําป 2564

6 ระเบียบวาระท่ี 6



4. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย (ตอ)
ในป 2563 สหกรณฯ มีการปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสังสัย

จะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ขอ 6 ซ่ึงกําหนดใหสหกรณฯ อาจทยอยรับรูคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีประมาณการไดตามเกณฑใหมท่ีกําหนด
ในประกาศน้ีทุกปใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลา 5 ป จึงทําใหสหกรณฯ มีการบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญนอยกวาท่ีมี
การประมาณการไว ซ่ึงจํานวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ยอดรวมท้ังหมด คือ 14,260,007.45 บาท แตในป 2562 สหกรณฯ 
มีการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไปแลวเปนจํานวนเงิน 1,201,825.85 บาท คงเหลือท่ีจะตองต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญในป 2563 เปนจํานวนเงิน 13,058,181.60 บาท สหกรณฯ จึงบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในป 2563 จํานวนเงิน 
2,611,636.32 บาทโดยมีรายละเอียดดังน้ี

จํานวนเงิน

ท่ีคํานวณไดท้ังส้ิน 

ป 2563

จํานวนเงิน

ท่ีเคยรับรูไปแลว

ในป 2562

จํานวนเงิน

ท่ีทยอยรับรูใน

งบการเงินป 2563 

(กลับรายการ)

จํานวนเงิน

ท่ีรับรูสะสม 

ณ ส้ินป 2563

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 ลูกหน้ีเงินใหกูคางนาน 675,849.25 903,897.43 (45,609.64) 858,287.79

 ลูกหน้ีขาดจากสมาชิกภาพ 13,286,229.78 0.00 2,657,245.96 2,657,245.96

 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 297,928.42 297,928.42 0.00 297,928.42

รวมคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 14,260,007.45 1,201,825.85 2,611,636.32 3,813,462.17

ในป 2564 สหกรณฯ มีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญยอดรวมท้ังหมดท่ีคํานวณได จํานวน 11,805,689.61 บาท และ
เม่ือเปรียบเทียบกับคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในป 2563 ท่ีคํานวณได จํานวน 14,260,007.45 บาท สหกรณฯ จึงบันทึก
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีคํานวณไดลดลง จากป 2563 จํานวน 2,454,317.84 บาท และสหกรณฯ บันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญท่ีทยอยรับรูตามประกาศฯ เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2564 โดยสหกรณฯ รับรูเพ่ิมเติมในงบการเงินป 2564 อีกเปน
จํานวนเงิน 2,611,636.32 บาท รวมต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมในป 2564 จํานวนเงิน 157,318.48 บาท และเม่ือ
รวมกับคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสะสมป 2563 จํานวน 3,813,462.17 บาท ทําให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณฯ 
มีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสะสม จํานวน 3,970,780.65 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1. การกระทบยอดคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญคงเหลือ มีดังน้ี

จํานวนเงิน

ท่ีคํานวณไดท้ังส้ิน 

ป 2563

จํานวนเงิน

ท่ีคํานวณไดท้ังส้ิน 

ป 2564

จํานวนเงิน

ท่ีรับรูเพ่ิมเติม

ในป 2564

(กลับรายการ)

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 ลูกหน้ีเงินใหกูคางนาน 675,849.25 322,038.75 (353,810.50)

 ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 13,286,229.78 11,185,722.44 (2,100,507.34)

 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 297,928.42 297,928.42 0.00

รวมคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 14,260,007.45 11,805,689.61 (2,454,317.84)
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4. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย (ตอ)
2. การกระทบยอดรายการเคล่ือนไหวคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ มีดังน้ี

จํานวนเงิน

ท่ีรับรูสะสม 

ณ ส้ินป 2563

จํานวนเงิน

ท่ีรับรูเพ่ิมเติม

ในป 2564 

(กลับรายการ)

จํานวนเงิน

ท่ีทยอยรับรูใน

งบการเงินป 2564 

(กลับรายการ)

จํานวนเงิน

ท่ีรับรูสะสม 

ณ ส้ินป 2564

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 ลูกหน้ีเงินใหกูคางนาน 858,287.79 (353,810.50) (45,609.64) 458,867.65

 ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 2,657,245.96 (2,100,507.34) 2,657,245.96 3,213,984.58

 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 297,928.42 0.00 0.00 297,928.42

รวมคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 3,813,462.17 (2,454,317.84) 2,611,636.32 3,970,780.65

5. ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 4,013,332.26 6,998,931.63

ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสหกรณอ่ืนคางรับ 427,156.88 687,123.18

 รวมดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 4,440,489.14 7,686,054.81

6. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคางรับ 205.48 205.48

ดอกเบ้ียเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ 5,619,178.08 17,931,506.85

ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 171,890,830.99 129,327,144.15

คาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา 28,950.54 28,791.47

คาซอมบํารุงจายลวงหนา 210,412.75 103,428.55

วัสดุคงเหลือ 433,036.79 486,523.90

 รวม 178,182,614.63 147,877,600.40

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียคางรับ
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (1,460,204.38) (1,460,204.38)

 รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 176,722,410.25 146,417,396.02
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7. อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

อาคาร 2.00 242,892.37

เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3,926,367.44 2,541,742.54

ยานพาหนะ 47,006.00 47,006.00

เคร่ืองใชสํานักงาน 2,511,178.04 2,195,457.92

 รวม 6,484,553.48 5,027,098.83

หัก คาเส่ือมราคาสะสม (4,079,306.46) (2,842,523.95)

 รวมอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,405,247.02 2,184,574.88

สหกรณฯ บันทึกบัญชีอาคารและอุปกรณดวยมูลคาตามบัญชี ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สหกรณฯ 
มีคาเส่ือมราคา จํานวน 1,493,112.76 บาท และ 1,786,759.58 บาท ตามลําดับ ประกอบดวย คาเส่ือมราคาอาคาร 
จํานวน 242,890.37 บาท และ 568,303.73 บาท ตามลําดับ คาเส่ือมราคาคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน 813,882.93 
บาท และ 709,679.80 บาท ตามลําดับ คาเส่ือมราคายานพาหนะ จํานวน 9,400.00 บาท และ 9,400.00 บาท ตามลําดับ 
และคาเส่ือมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน 426,939.46 บาท และ 499,376.05 บาท ตามลําดับ

สหกรณฯ บันทึกบัญชีคาเส่ือมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 4,079,306.46 บาท 
และ 2,842,523.95 บาท ตามลําดับ ประกอบดวย คาเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน 
2,800,228.05 บาท และ 1,986,345.12 บาท ตามลําดับ และคาเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน 
1,256,853.20 บาท และ 843,353.62 บาท ตามลําดับ และคาเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ จํานวน 22,225.21 บาท 
และ 12,825.21 บาท ตามลําดับ

8. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 0.00 193,150.68

สิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวร 4,245,632.90 737,409.63

โปรแกรมระบบคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา 560,000.00 89,325.00

 รวมสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 4,805,632.90 1,019,885.31

9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

เงินกูยืมประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 3,085,000,000.00 2,900,000,000.00

 รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 3,085,000,000.00 2,900,000,000.00
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน ประกอบดวย (ตอ)
เงินกูยืมประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวขางตน จายดอกเบี้ยตามอัตราท่ีกําหนดโดยสถาบันการเงินของแตละแหง

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

ช่ือธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย วงเงินเบิกเกินบัญชี 30 ลานบาท

วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

5,600 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บจก. ดีแทค ไตรเน็ต

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 520 ลานบาท

หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 1,170 ลานบาท

หุนกู บมจ. ซีพี ออลล

จํานวน 6 ฉบับ จํานวนเงิน 1,109 ลานบาท

หุนกู บมจ. บางจากปโตรเลียม

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 160 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 5 ฉบับ จํานวนเงิน 715 ลานบาท

หุนกู บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 810 ลานบาท

หุนกู บมจ. บานปู

จํานวน 7 ฉบับ จํานวนเงิน 705 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน

จํานวน 1  ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทีทีดับบลิว

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 500 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 400 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 110 ลานบาท

หุนกู บมจ. เอพี (ไทยแลนด)

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 170 ลานบาท

หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิง

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 65 ลานบาท
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน ประกอบดวย (ตอ)

ช่ือธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ตอ) หุนกู บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 180 ลานบาท

2)  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินเบิกเกินบัญชี 10 ลานบาท

วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

1,400 ลานบาท

พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 6.10 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 80 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 643  ลานบาท

หุนกู บมจ. บานปู

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 400 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 365 ลานบาท

หุนกู บมจ. ช. การชาง

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 87 ลานบาท

3) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

400 ลานบาท

หุนกู บจก. ดีแทค ไตรเน็ต

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 70 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 20 ลานบาท

หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 180 ลานบาท

หุนกู บมจ. ซีพี ออลล

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 296.70 ลานบาท

4) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

400 ลานบาท

หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํานวน 1  ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน ประกอบดวย (ตอ)

ช่ือธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

4) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (ตอ) หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

5) บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต วงเงินเบิกเกินบัญชี 30 ลานบาท

วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

900 ลานบาท

หุนกู บมจ. บางจากปโตรเลียม

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 40 ลานบาท

พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 300 ลานบาท

หุนกู บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 170 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บจก.ดีแทค ไตรเน็ต

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 20 ลานบาท

หุนกู บมจ. เบทาโกร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท

6) บมจ. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

200 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดิสเทรียล คอนเน็คช่ัน

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 140 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน ประกอบดวย (ตอ)

ช่ือธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

6) บมจ. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ตอ) หุนกู บมจ. โรงแรมซ็นทรัลพลาซา

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

10. เงินรับฝาก ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

 ออมทรัพย 908,541,594.10 898,087,785.95

 ออมทรัพยสินทวี 1,215,163,839.45 1,173,840,122.89

 ออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการ 4,120,000.00 3,876,010.00

 ประจํา 20,056,937,951.51 18,171,392,411.36

  รวมเงินรับฝาก - สมาชิก 22,184,763,385.06 20,247,196,330.20

  รวมเงินรับฝาก 22,184,763,385.06 20,247,196,330.20

11. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

ดอกเบ้ียเงินรับฝากคางจาย 125,071,488.65 113,891,218.48

ดอกเบ้ียเงินกูคางจาย 594,000.00 1,223,232.88

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย 5,925,945.01 5,769,359.75

คาใชจายคางจาย 997,618.42 599,202.70

เงินปนผลคางจาย 4,449.00 6,559.25

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมคางจาย 58,500.00 58,500.00

ทุนเรือนหุนรอจายคืน 145,100.37 143,100.37

เงินคาเบ้ียประกันชีวิตรับลวงหนา 92,942.03 31,975.37

เช็คขาดการติดตอ 728,778.64 879,512.87

เงินประกันสัญญา 252,464.00 220,364.00

เงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 13,910.00 22,470.00

เงินรอตรวจสอบ 755,575.00 0.00

 รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 134,640,771.12 122,845,495.67
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12. หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 79,179,882.51 89,976,422.51

เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 118,445,561.67 121,855,561.67

เงินกองทุนสวัสดิการผูค้ําประกัน 9,142,300.00 9,142,300.00

เงินกองทุนชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 843,468.00 643,468.00

เงินกองทุนชดเชยความเส่ียง 1,000,000.00 800,000.00

 รวมหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 208,611,212.18 222,417,752.18

13. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

ทุนสาธารณประโยชน 77,830,735.99 83,659,024.75

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 38,625,004.80 38,625,004.80

ทุนพัฒนาสหกรณ 1,322,829.51 1,322,829.51

ทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงาน 33,825,453.19 33,825,453.19

ทุนครบรอบ 50 ป สอมธ. 1,360,934.40 1,360,934.40

ทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพการลงทุน 4,596,054.83 4,596,054.83

 รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ 157,561,012.72 163,389,301.48

14. กําไรจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

ยอดยกมาตนป 532,635,806.36 853,901,691.59

(หัก) การเปล่ียนแปลงในระหวางป (170,387,072.05) (321,265,885.23)

 ยอดคงเหลือปลายป 362,248,734.31 532,635,806.36

15. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณฯ สามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองเฉล่ียรายเดือนไดในอัตราไมต่ํากวารอยละหน่ึงของยอดเงินฝาก

ท้ังหมด จึงถือไดวา สหกรณฯ ไดมีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย เร่ือง กําหนดอัตราการ
ดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณฯ ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2550 เปนตนไป
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณไดแตงต้ังใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 น้ัน ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินประจําป และแสดงความเห็น
ในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานของผูสอบบัญชี ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 น้ัน ขาพเจาขอรายงาน
ผลการตรวจสอบบัญชี ดังน้ี

1. ขอสังเกตท่ีพบจากการตรวจสอบ เก่ียวกับจุดออนของการควบคุมภายใน

1.1 ดานการบริหารจัดการท่ัวไป

1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

โดยรวมสหกรณฯ มีการปฏิบัติงานเปนไปตาม กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง คําแนะนํา 
และแนวปฏิบัติของท้ังนายทะเบียนสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ
สหกรณฯ อยางเครงครัด

1.1.2 การแบงแยกหนาท่ีของสหกรณฯ

สหกรณฯ มีการจัดแบงสวนงานและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานไวเหมาะสมรัดกุม
สอดคลองกับหลักการควบคุมภายในท่ีดี มีผูจัดการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการ พนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม

1.1.3 ความรูความสามารถของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ และฝายจัดการของสหกรณฯ

1) คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ เปนบุคคลผูไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิก ซ่ึงมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบของสหกรณฯ โดยไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ ทุกเดือน
อยางสม่ําเสมอ

2) ฝายจัดการของสหกรณฯ ผูปฏิบัติหนาท่ีแตละสวนงานน้ันมีความรูและความสามารถเฉพาะทางซ่ึง
ตรงตามแตละสวนงาน
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1.1.4 การจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน

โดยรวมสหกรณฯ จัดทําบัญชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมถึงเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และ ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2562) เปนไปตามกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยมีระบบบัญชีท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณฯ การจัดทําบัญชี และทะเบียนคุมตางๆ เรียบรอยเปนปจจุบันมี
เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีโดยรวมครบถวน มีการจัดทํางบการเงินตามรูปแบบงบการเงินท่ีระบุในหนังสือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณท่ี กษ 0404/1160 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมในหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณท่ี กษ 0404/84 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 เร่ือง ปรับเปล่ียนการแสดงรายการในงบการเงินกรณีลูกหน้ีอ่ืน
อันมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการใหกู และผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของสหกรณฯ โดยรวมอยูในระดับดี

นอกจากน้ีคณะผูสอบบัญชีไดเขาตรวจสอบระหวางปของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรมศาสตร 
จํากัด สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดทําการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณฯ และความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงโดยรวมสหกรณฯ มีการปฏิบัติงานและบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม ท้ังน้ีรายละเอียดของการตรวจสอบ
บัญชีระหวางปและขอเสนอแนะท่ีตรวจพบขางตนทางคณะผูสอบบัญชีไดอธิบายไวตามรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหวางปท่ีไดเสนอตอคณะกรรมการของสหกรณฯ แลว

1.1.5 การควบคุมดานทรัพยสิน

จากการสุมตรวจนับทรัพยสิน พบวา โดยรวมทรัพยสินมีอยูจริงและเปนกรรมสิทธ์ิของสหกรณฯ และ
สหกรณฯ มีการบันทึกบัญชีอยางถูกตอง ครบถวนตามท่ีควร

(1) การซ้ือทรัพยสินใหม

จากการตรวจสอบทรัพยสินท่ีซ้ือเพ่ิมกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยรวม สหกรณฯ มีการบันทึก
บัญชีอยางถูกตองตามควรและเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

(2) การตรวจนับทรัพยสิน

จากการสุมตรวจนับทรัพยสิน พบวา โดยรวมทรัพยสินมีอยูจริงและเปนกรรมสิทธ์ิของสหกรณฯ

1.1.6 การควบคุมดานภาษี

จากการสุมตรวจสอบและทดสอบการคํานวณภาษีสําหรับการยื่นภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย พบวา สหกรณฯ 
มีการดําเนินการหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเงินไดประเภทตางๆ โดยรวมเปนไปตามประมวลรัษฎากร

1.1.7 การควบคุมดานเงินฝากธนาคาร

สหกรณฯ มีการจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร (Bank reconciliation) ทุกเดือน เพ่ือแสดงผลตางท่ี
เกิดข้ึน กรณียอดคงเหลือตามใบแจงยอดเงินฝากหรือสมุดคูบัญชีเงินฝากแตกตางจากบัญชีแยกประเภทท่ัวไป อยางไรก็ตาม 
ขณะเขาตรวจสอบระหวางป พบขอสังเกตบางประการ ท้ังน้ีไดรายงานไวในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปท่ีได
นําเสนอตอสหกรณฯ แลว

1.1.8 การปฏิบัติตามการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน

ตามกฎกระทรวง เร่ืองการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา พ.ศ. 2556 ใหไว ณ วันท่ี 
11 กรกฎาคม 2556 กําหนดใหสถาบันการเงินประเภทสหกรณ ตองกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบ
วิธีการเปนลายลักษณอักษร สําหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายไวเปนแนวปฏิบัติน้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติตามกฎหมายเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและสอดคลอง
กับขอกําหนดท่ีสํานักงาน ปปง. กําหนด อีกท้ังเพ่ือเปนการลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน สํานักงาน ปปง. จึงกําหนดให
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แตละสหกรณ ตองจัดทํานโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวไวเพ่ือเปนแนวทางในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสหกรณฯ โดยจากการสอบถาม พบวา 
สหกรณฯ ไดมีการจัดทําคูมือและนโยบายดังกลาวแลว อีกท้ังสหกรณฯ ไดมีการจัดทํารายงานการทําธุรกรรมสงสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556

1.2 ดานการดําเนินธุรกิจ

1.2.1 การควบคุมดานสินเช่ือ (การใหเงินกูแกสมาชิก)

จากการสุมตรวจสอบใบคําขอและหนังสือสัญญาเงินกูประเภทฉุกเฉิน สามัญและพิเศษ กับรายงานเงินกู 
พรอมท้ังเอกสารสําคัญประกอบคําขอกูท่ีเก่ียวของ พบวา โดยรวมมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางเรียบรอยถูกตองตาม
ระเบียบท่ีสหกรณฯ กําหนดและถือใชเปนหลักฐานการเปนหน้ีได รวมถึงไมพบขอสังเกตดานการดําเนินธุรกิจท่ีเปน
สาระสําคัญซ่ึงอาจสงผลกระทบตองบการเงิน โดยทางผูสอบบัญชีไดเคยใหขอเสนอแนะบางประการไวในรายงาน
ผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปท่ีไดเสนอตอคณะกรรมการของสหกรณฯ แลว

นอกจากน้ีจากการสุมตรวจสอบรายการท่ีผิดปกติหรือมีความเก่ียวของกับการปลอมแปลงเอกสาร
การประเมินราคาหลักทรัพยของทางราชการท่ีนํามาใชเปนหลักประกันการกูยืมเงิน พบวา มีมูลเหตุท่ีอาจทําใหเช่ือวามี
ความผิดปกติของการปลอมแปลงเอกสารดังกลาวจริง กลาวคือ ตามท่ีสหกรณฯ ไดขอความอนุเคราะหสอบถามและ
ขอทราบประวัติการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินบางแปลงไปยังสํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี ไดรับ
การตอบกลับมาวาไมพบหลักฐานการยื่นคําขอหนังสือรับรองราคาประเมินท่ีดินดังกลาวในระบบของสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดปทุมธานีแตอยางใด และจากการตรวจสอบการลงลายมือช่ือรับรองในหนังสือประเมินราคาท่ีดินแปลงดังกลาว 
พบวาผูลงนามรับรองไมไดเปนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานีแตอยางใด

ท้ังน้ี สหกรณฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง และอยูระหวางดําเนินการตรวจสอบ
ขยายผลจากกรณีดังกลาวเพ่ิมเติม

นอกจากน้ียังพบวา มีการยื่นหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ เพ่ือขอถอดถอนกรรมการจํานวนหน่ึง 
ซ่ึงรวมถึงกรรมการท่ีไดรับการกลาวหาวา อาจมีสวนเก่ียวของกับการปลอมเอกสารราคาสินทรัพยท่ีนํามาค้ําประกัน

ขอเสนอแนะ

1) สหกรณฯ ควรมีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาหลักประกันการกูเงิน และกําหนดใหมีการ
สอบทานหลักทรัพยค้ําประกันโดยผูประเมินอิสระหรือผูประเมินจากทางราชการ ท้ังน้ีเพ่ือใหราคาหลักทรัพยท่ีนํามา
จดจํานองค้ําประกันเงินกูถูกตองเหมาะสม และปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

2) สหกรณฯ ควรเรงพิจารณาผลของรายการผิดปกติดังกลาว วาสงผลกระทบตอเงินกูอ่ืนอีกหรือไมและ
สงผลตอความสามารถในการจายชําระของลูกหน้ีมากนอยเพียงใดเพ่ือนํามาใชในการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
อยางเหมาะสม

1.2.2 การควบคุมดานเงินรับฝาก

จากการสุมตรวจสอบหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปดบัญชีเงินฝาก พบวา 
โดยรวมใบคําขอเปดบัญชีมีขอมูลถูกตองตามท่ีควรและเปนไปตามระเบียบสหกรณฯ อยางไรก็ตาม ขณะเขาตรวจสอบ
ระหวางป พบขอสังเกตบางประการ ท้ังน้ีไดรายงานไวในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปท่ีไดนําเสนอตอ
สหกรณฯ แลว
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1.2.3 ดานการสมัครเขาเปนสมาชิก

(1) ใบสมัครสมาชิก

จากการสุมตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเขาใหม พรอมท้ังเอกสารประกอบการสมัคร พบวา โดยรวมเรียบรอย 
มีการกรอกขอมูลถูกตองสมบูรณและมีเอกสารประกอบหลักฐานการสมัครสมาชิกครบถวน ซ่ึงเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณฯ

(2) คาธรรมเนียมสมาชิก

จากการทดสอบการคํานวณรายไดคาธรรมเนียมแรกเขา พบวา มียอดเงินถูกตองตรงกันและสัมพันธกับ
จํานวนสมาชิกเขาใหมในชวงระยะเวลาดังกลาว ยอมแสดงใหเห็นวา สหกรณฯ มีการรับรูรายไดคาธรรมเนียมแรกเขา
อยางถูกตองตามท่ีควร

1.2.4 ความเส่ียงดานเงินลงทุนของสหกรณฯ

จากการตรวจสอบการลงทุนของสหกรณฯ พบวา สวนใหญมีการลงทุนเปนไปตามกฎหมายและลงทุน
ในหลักทรัพยตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดไวอยางเหมาะสม ยกเวนหุนกูของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีสหกรณฯ ยังคงตองมีการติดตามอยางใกลชิด เน่ืองจากมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและภาพรวมของวงการสหกรณ
เปนอยางมาก
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2. ผลการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน

(1) หลักเกณฑท่ีใชในการจัดขนาดของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไดทําการ
เปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของสหกรณท่ีมีประเภทและขนาดเดียวกันท้ังประเทศ (Peer group 2020) ท่ีไดมาจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไดรับการจัดเปนสหกรณขนาด “*ใหญพิเศษ”

* ใหญพิเศษ หมายถึง คะแนนรวมระหวาง 16.05 – 20.00
 ใหญมาก หมายถึง คะแนนรวมระหวาง 12.09 – 16.04
 ใหญ หมายถึง คะแนนรวมระหวาง 8.13 – 12.08

รายการ
คะแนนของ

แตละหัวขอ

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จํากัด
ใหญพิเศษ

16.05–20.00

ใหญมาก

12.09–16.04

ใหญ

8.13–12.08

จํานวน คะแนนท่ีได

1. จํานวนสมาชิก (หนวย: คน)

 มากกวา 8,056 – 12,990 3.20 10,153 3.20

 มากกวา 12,991 – 20,947 3.40

 มากกวา 20,948 3.60

2. ทุนดําเนินงาน (หนวย: ลานบาท)

 มากกวา 7,876.00 – 14,825.00 8.10

 มากกวา 14,825.00 – 27,900.00 8.55

 มากกวา 27,900.00 9.00 34,654.21 9.00

3. รายไดธุรกิจหลัก (หนวย: ลานบาท)

 มากกวา 391.70 – 718.00 6.30

 มากกวา 718.00 – 1,317 6.65 1,126.69 6.65

 มากกวา 1,317 7.00

รวมคะแนนท่ีได 18.65 ✓
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(2) อัตราสวนเฉล่ียโดยรวมท่ีสําคัญของสหกรณออมทรัพยเปรียบเทียบกับ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยูในระดับ 
“*ดี”

 ดีมาก หมายถึง ดีกวาคาเฉล่ียของสหกรณอ่ืนในระดับเดียวกัน
* ดี หมายถึง มีคาเทากับหรือใกลเคียงกับเฉล่ียของสหกรณอ่ืนในระดับเดียวกัน
 พอใช หมายถึง นอยกวาคาเฉล่ียของสหกรณอ่ืนในระดับเดียวกัน

รายการ หนวย

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จํากัด

อัตราสวน 

สหกรณออมทรัพย

เฉล่ียขนาด

ใหญพิเศษ 

(Peer Group)**

ดีกวา

คาเฉล่ีย

ใกลเคียง

คาเฉล่ีย

ต่ํากวา

คาเฉล่ีย

ป 2564 ป 2563 ป 2563

1. ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง

1.1 อัตราสวนหน้ีสินตอทุน เทา 2.83 2.66 1.15 ✓

1.2 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย เทา 0.05 0.05 0.04 ✓

1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ รอยละ 2.24 0.59 7.09 ✓

1.4 อัตราการเติบโตของหน้ี (เงินรับฝาก) รอยละ 9.03 (8.11) 3.25 ✓

1.5 อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน รอยละ 3.83 5.50 6.91 ✓

2. ดานคุณภาพของสินทรัพย

2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย รอบ 0.03 0.04 0.06 ✓

2.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 1.02 1.46 3.18 ✓

2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย รอยละ 7.17 (5.88) 5.00 ✓

3. ขีดความสามารถในการบริหาร

อัตราการเติบโตของธุรกิจ รอยละ (0.23) (7.37) (1.98) ✓

4. ดานการทํากําไร

4.1 กําไรตอสมาชิก บาท/คน 33,717.76 48,649.69 31,766.18 ✓

4.2 เงินออมตอสมาชิก บาท/คน 2,832,085.04 2,646,279.80 784,010.09 ✓

4.3 หน้ีสินตอสมาชิก บาท/คน 519,800.11 525,735.85 696,368.36 ✓

4.4 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง รอยละ 6.42 8.00 8.34 ✓

4.5 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ รอยละ (29.46) (13.34) 4.02 ✓

4.6 อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 30.38 40.59 57.27 ✓

5. ดานสภาพคลอง

อัตราสวนทุนหมุนเวียน เทา 0.29 0.38 0.44 ✓

** ขอมูลและอัตราสวนถัวเฉล่ียของสหกรณออมทรัพยเฉล่ียป 2563 (PEER GROUP 2020) ท่ีนําขอมูลพ้ืนฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ตามรายละเอียดผลการวิเคราะห ไดผันแปรไปตามชวงระยะเวลา 1 ป
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2.1 ความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง

สหกรณฯ มีอัตราสวนดานความเพียงพอของเงินลงทุนตอความเส่ียง โดยรวมอยูในเกณฑดี โดยมีอัตราการ
เติบโตของหน้ี (สวนใหญเงินรับฝาก) อยูในเกณฑท่ีดีมาก อัตราสวนหน้ีสินตอทุน อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย อยูใน
เกณฑท่ีดี เม่ือเทียบกับคาเฉล่ียโดยรวมของสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีขนาดเดียวกันเหลาน้ี แตมีอัตราการเติบโตของ
ทุนสหกรณและอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน อยูในเกณฑท่ีพอใช อยางไรก็ตาม สหกรณฯ ควรมีการวางแผนและ
กําหนดนโยบายการบริหารโดยมุงเนนการรับฝากเงินจากสมาชิกควบคูไปกับสวนของทุนเพ่ือนํามาใชเปนทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินงานไดอยางม่ันคงและย่ังยืน

2.2 คุณภาพของสินทรัพย

สหกรณฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพยใหมีคุณภาพ โดยรวมอยูในเกณฑดี โดยมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย
อยูในเกณฑท่ีดีมาก ท้ังน้ี สหกรณฯ ตองมุงเนนดานกลยุทธท่ีจะชวยเสริมสรางใหสหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย
เพ่ิมข้ึนอยางย่ังยืน และมีการใชสินทรัพยใหเกิดผลตอบแทนมากท่ีสุด เพ่ือจะนํามาซ่ึงความม่ันคงตอสหกรณฯ และเพ่ือ
นํามาใชดําเนินงานของสหกรณฯ ในอนาคต

2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร

สหกรณฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยูใน โดยรวมอยูในเกณฑท่ีดี เม่ือเทียบกับ
คาเฉล่ียโดยรวมของสหกรณออมทรัพยแหงอ่ืนโดยสหกรณฯ นําเงินไปลงทุนจํานวน 21,302,456,536.07 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จากปกอนจํานวน 5,245,766,765.16 บาท หรือมีอัตราขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 32.67 และสําหรับธุรกิจเงินรับฝาก
ในระหวางปสหกรณฯ รับฝากเงินจํานวน 24,481,185,621.27 บาท ซ่ึงลดลงจากปกอนจํานวน 1,350,062,984.97 บาท 
หรือมีอัตราหดตัวรอยละ 5.23 ดังน้ันสหกรณฯ ยังคงตองเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการและตองคํานึงถึงการใหสินเช่ือ 
การกอหน้ีสินและความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิกอยางถ่ีถวนกอนดําเนินนโยบายใดๆ ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะสราง
ความม่ันคงของสหกรณฯ อยางย่ังยืน

2.4 การทํากําไร

ผลการดําเนินงานในปปจจุบันยังแสดงใหเห็นวาสหกรณฯ มีผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในเกณฑดี เม่ือเทียบกับ
คาเฉล่ียโดยรวมของสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีขนาดเดียวกัน โดยมีเงินออมตอสมาชิก อยูในเกณฑท่ีดีมาก กําไรตอสมาชิก 
หน้ีสินตอสมาชิก และอัตราเติบโตของทุนสํารองอยูในเกณฑท่ีดี อยางไรก็ตามสหกรณฯ ยังคงตองบริหารใหมีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีดีและมีอัตราสวนการเติบโตของกําไรสุทธิใหสูงข้ึน อันจะนํามาซ่ึงความม่ันคงของสหกรณฯ และผลการ
ดําเนินงานท่ีดีในระยะยาว ท้ังน้ีตองอยูบนพ้ืนฐานท่ีวาจุดมุงหมายสูงสุดของสหกรณฯ คือ มอบความเปนอยูท่ีดีและความ
พึงพอใจแกมวลสมาชิก มิใชมุงแตหารายไดและผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอยางเดียว อน่ึง ผลกําไรท่ีลดลงในปน้ีสวนหน่ึง
มาจากการต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหุนกู บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 118.25 ลานบาท 
ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณฯ

2.5 สภาพคลอง

สหกรณฯ มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนลดลงจากปกอนเล็กนอย แตยังคงมากกวาอัตราสวนเฉล่ียโดยรวม แสดง
ใหเห็นวา สหกรณฯ มีการรักษาสภาพคลองไวไดในระดับท่ีเหมาะสม กับความจําเปนในการใชเงิน อยางไรก็ตามสหกรณฯ 
ยังคงตองมีการกําหนดกลยุทธและวางแผนเพ่ือรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคลองใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม
อยูเสมอ อีกท้ังตองไมเสียประโยชนในการนําสภาพคลองคงเหลือไปกอใหเกิดผลตอบแทนแกสหกรณฯ
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2.6 ผลกระทบของธุรกิจ

เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโนมชะลอตัวลงตามปริมาณการคาโลกท่ีชะลอลงท้ังจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและ
จากสภาวะการกีดกันทางการคา โดยเฉพาะสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน และประเทศอุตสาหกรรมหลักท่ีจะ
สงผลมาสูความตองการสินคาและบริการภายในประเทศลดลง รวมท้ังการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในดานการทองเท่ียวและการขนสงสินคาอยางรุนแรง

เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2564 มีแนวโนมหดตัวแรงจากปกอนจากสถานการณการระบาด
ของ COVID-19 ใน ประเทศไทยมีความไมแนนอนสูงซ่ึงข้ึนอยูกับสถานการณและมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีระบาดระลอกใหม อีกท้ังประเทศอ่ืนท่ัวโลกยังมีความรุนแรงและยืดเยื้ออยู ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอธุรกิจและการจางงานท่ีเก่ียวเน่ืองจํานวนมาก รวมถึงการทองเท่ียวฟนตัวชาลงและการสงออกสินคามีแนวโนมลดลง
ตามเศรษฐกิจของประเทศคูคา สําหรับการใชจายภาครัฐมีแนวโนมขยายตัวต่ําลงจากการประกาศใช พ.ร.บ. เบิกจาย
งบประมาณรายจายประจําปท่ีลาชา นอกจากน้ี การบริโภคในภาคเอกชนมีแนวโนมชะลอลงท้ังในภาคบริการ เกษตร 
และอุตสาหกรรม รวมถึงหน้ีครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูง

กลาวโดยสรุป  เศรษฐกิจไทยตองข้ึนอยูกับสถานการณและมาตรการควบคุมการแพรระบาด COVID-19 รวมถึง
การกลับมาของนักทองเท่ียวและการกระจายวัคซีนปองกัน COVID-19 ในอนาคต จากท่ีกลาวมาท้ังหมดคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.)  จึงเห็นควรใหปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายในรอบป 2564 ดังน้ี

การประชุม
คร้ังท่ี

วัน เดือน ป ผลของมติ
อัตราดอกเบ้ียเดิม 

(รอยละ)
อัตราดอกเบ้ียใหม 

(รอยละ)
เปล่ียนแปลง 

(รอยละ)

1/2564 3 กุมภาพันธ 2564 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

2/2564 24 มีนาคม 2564 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

3/2564 5 พฤษภาคม 2564 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

4/2564 23 มิถุนายน 2564 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

5/2564 4 สิงหาคม 2564 4:2 0.50 0.50 คงเดิม

6/2564 29 กันยายน 2564 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

7/2564 10 พฤศจิกายน 2564 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

8/2564 22 ธันวาคม 2564 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

ซ่ึงถือวาเปนดอกเบ้ียท่ีอยูในระดับต่ําท่ีสุดในประวัติศาสตรต้ังแตประเทศไทยมีการกําหนดดอกเบ้ียนโยบายมา 
ดังน้ันสหกรณฯ จึงตองติดตามสถานการณและสภาวะดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนมผันผวนอยางใกลชิดเพ่ือนําผลไปพิจารณา
ปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงานอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณท่ีผันแปรไปอยางรวดเร็ว

นอกจากน้ียังควรติดตามกรณีบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) อยางใกลชิด เน่ืองจากมีผลตอภาพรวมของ
วงการสหกรณฯ เปนอยางมาก
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2.7 สรุปผลการวิเคราะห

สรุปในภาพรวมผลการดําเนินงานของสหกรณฯ อยูในระดับ “ ดี ” เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉล่ียโดยรวม
ของสหกรณท่ีมีขนาดใหญพิเศษ 2563 (Peer Group 2020) ท่ีนํามาวิเคราะห โดยสหกรณฯ มีความเพียงพอของเงินทุน
ตอความเส่ียง และความสามารถในการทํากําไรอยูในระดับท่ีดี มีการบริหารสินทรัพยไดอยางเหมาะสม และมีการรักษา
สภาพคลองไดเพียงพอตอการบริหารงาน ท้ังน้ีสหกรณฯ จะตองเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารงาน และตองติดตาม
สภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศ ตางประเทศและในวงการสหกรณฯ อยางใกลชิดเพื่อนํามาใชในการวางแผน และบริหารงาน 
รวมถึงเพ่ือนํามาใชปองกันความเส่ียงในดานตางๆ อันจะนําไปสูความผาสุกแกมวลสมาชิกอยางยั่งยืนสืบตอไป

3. การติดตามแกไขขอสังเกต

โดยรวมถือวาสหกรณฯ ไดมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง/ตามขอเสนอแนะ และคําแนะนําท่ีไดใหไวตามควร
แกสถานการณเรียบรอยแลว

4. เร่ืองอ่ืน

สหกรณฯ ตองระมัดระวังและคอยติดตามระเบียบและประกาศท่ีจะออกมาใหมอยางสม่ําเสมอและนํามาถือปฏิบัติ
ภายในสหกรณใหถูกตอง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป

 
 (นางสุคนธ ฤทธิโรจน)
 ผูสอบบัญชี

48 ซอยจรัญสนิทวงศ 34 ถนนจรัญสนิทวงศ 
แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02 434 9999
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565
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รายการ
ป 2564
(บาท)

คิดเปน 
รอยละ

ป 2563
(บาท)

คิดเปน 
รอยละ

1. เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ 68,467,285.93 20.00 97,056,124.19 20.00

2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ ไมเกินสามหม่ืนบาท

30,000.00 0.01 30,000.00 0.00

กําไรสุทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และขอ 2 
ขางบนน้ี อาจจัดสรรดังตอไปน้ี

3. เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวในอัตรา
รอยละ 3.85 ตอป

242,544,500.25 70.85 340,903,994.75 70.25

4. เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนดอกเบ้ีย
ชําระ ระหวางป 2564 ในอัตรารอยละ 10.00

24,962,063.50 7.29 36,004,090.75 7.42

5. เปนโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิ

4,450,374.00 1.30 6,308,650.00 1.30

 (เปน โบนัสกรรมการ บาท (1,489,989.00 (2,127,572.00

  โบนัสเจาหนาที่ บาท) 2,960,385.00) 4,181,078.00)

6. ทุนสาธารณประโยชนไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิ

1,882,205.97 0.55 2,977,761.24 0.61

7. เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 0.00 0.00 1,000,000.00 0.21

8. เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 0.00 0.00 1,000,000.00 0.21

342,336,429.65 100.00 485,280,620.93 100.00

หากจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 
ตามท่ีเสนอจะมีผลดังน้ี
1. กลับมาเปนของสมาชิก (ขอ 3 + ขอ 4) 267,506,563.75 78.14 376,908,085.50 77.67
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก 

(ขอ 1 + ขอ 6 + ขอ 7 + ขอ 8 )
70,349,491.90 20.55 102,033,885.43 21.03

3. เปนของกรรมการและเจาหนาท่ี (ขอ 5) 4,450,374.00 1.30 6,308,650.00 1.30
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ (ขอ 2) 30,000.00 0.01 30,000.00 0.00

342,336,429.65 100.00 485,280,620.93 100.00

ขอเสนอแนะการจัดสรรกําไร
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564

(กําไรท่ีจัดสรร 342,336,429.65 บาท)
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พิจารณาถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 
เพ่ือจายเงินปนผลใหแกสมาชิก

ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ขอ 82 (4) วรรค 2 ไดกําหนดเก่ียวกับ
การใชทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ดังน้ี

“ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ี จะถอนไดโดยมติของท่ีประชุมใหญดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม เพ่ือจายเปนเงินปนผลตามหุน”

สําหรับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 50/2564 ในคราวประชุม
คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 29 มกราคม 2565 ไดพิจารณาการใชทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล เพ่ือจายสมทบเปนเงินปนผล
ตามหุนเพ่ิมจํานวนเงิน 37,799,548.00 บาท หรือรอยละ 0.60 ตอป จากเดิมรอยละ 3.85 เปนจายในอัตรารอยละ 4.45

รวมจัดสรรจากกําไรสุทธิ จํานวน 342,336,429.65 บาท ใช ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลจํานวน 
37,799,548.00 บาท รวมเปนเงินท่ีจัดสรรจํานวน 380,135,977.65 บาท

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

 บาท

คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564 38,625,004.80

หัก  จายสมทบเปนเงินปนผลตามหุนอัตรารอยละ 0.60 ตอป 37,799,548.00

คงเหลือ 825,456.80
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พิจารณาอนุมัติในหลักการใหปรับลดทุนสํารอง
จากรอยละ 20 เปนรอยละ 10

คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 50/2564 ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 29 มกราคม 2565 มีมติให
เสนอท่ีประชุมใหญ เพ่ือปรับลดอัตราทุนสํารองท่ีกันออกจากกําไรสุทธิ จาก 20% เปน 10% ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
ซ่ึงจะทําใหมีเงินมาจัดสรรใหกับสมาชิกไดเพ่ิมข้ึนในปถัด ๆ  ไป โดยใหจัดสรรเงินกําไรสุทธิเขาไปในกองทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปนผลทุกป ปละไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ สอมธ. ท่ีมีอยูในวันส้ินปน้ัน โดย สอมธ. จะเปด
ประชุมใหญวิสามัญเพ่ือพิจารณาแกไขในขอบังคับในเร่ืองดังกลาวตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
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ป 2565 จะเปนปตอเน่ืองในการปรับโครงสรางของขบวนการสหกรณเน่ืองจากมีการกํากับดูแลจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเขมขนมากข้ึนตามกฎหมายสหกรณ และกฎกระทรวงท่ีมีผลบังคับแลวหลายฉบับ ซ่ึง สอมธ. จะตอง
ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎกระทรวง และมติของคณะกรรมการ
ดําเนินการ เสนอใหท่ีประชุมใหญวิสามัญพิจารณา ในป 2565 ท่ีผานมา สอมธ. ไดดําเนินกิจการและบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ภายใตกรอบกฎหมายอยางเครงครัด และพบวามีความจําเปนตองปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
และการดําเนินการ ดวยการปรับปรุงระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป อยางไรก็ตาม
พันธกิจสําคัญของ สอมธ. คือ การสงเสริมการออม และการสงเสริมสนับสนุนแนวทางการบริหารเงินใหแกสมาชิก
การจัดหาชองทางการลงทุนใหม โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเหมาะสมภายใตกรอบกฎหมายโดยยังคง
ยึดหลักความม่ันคงของสหกรณและผลประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ เพ่ือให สอมธ. เติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
โดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการบริหารงานภายใตหลักการสหกรณ เพ่ือสรางความม่ันคงและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหกับสมาชิกในขณะท่ีปฏิบัติงานอยูและเม่ือถึงคราวเกษียณอายุ โดยมีแผนงานและเปาหมายท่ีสําคัญ 
7 ประการ ดังน้ี

1. ดานการดําเนินงาน
ในดานการบริหารทุนดําเนินงาน สอมธ. จะบริหารเงินทุนของสหกรณใหเหมาะสมกับสถานการณทาง

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือตอบแทนใหแกผูฝากเงิน และผูชําระทุนเรือนหุน เพ่ือให สอมธ. มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 
ในขณะเดียวกันอาจจัดหาทุนดําเนินงานอ่ืนจากการบริหารเงินทุน เพ่ือประสิทธิภาพในการจายผลตอบแทนใหแกสมาชิก 
อยางมีเหตุมีผลและเปนธรรม สอมธ. จะเปนแหลงออมเงินของสมาชิก ท้ังเงินออมระยะส้ันในรูปเงินฝาก และเงินออม
ระยะยาว ในรูปทุนเรือนหุน เพ่ือให สอมธ. ไดนําแหลงเงินทุนดังกลาวไปบริหารตอทุน โดยการเปดชองทางการลงทุน
ใหมๆ ภายใตหลักความม่ันคง และคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและความเส่ียงท่ียอมรับได โดยจะดําเนินการให
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และบริหารงานอยางโปรงใส มีกระบวนการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบการ
ดําเนินกิจการท่ีชัดเจน ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการ และกลไกในการบริหารจัดการใหมีข้ันตอนการปฏิบัติการท่ีมี
มาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได จัดใหมีการหมุนเวียนหนาท่ีของเจาหนาท่ีเพ่ือเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีไดเรียนรูและ
ปฏิบัติหนาท่ีทดแทนกันได อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สอมธ. โดยรวม และเพ่ืออุดชองวาง
ไมใหมีการทุจริตคอรัปช่ัน ปองกันและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีเพ่ือนําผลตอบแทนและผลประโยชนท่ี
ไดรับ สงกลับคืนสมาชิกในรูปแบบตางๆ ตามหลักการของสหกรณ

2. ดานการใหบริการสินเชื่อ
สอมธ. จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการสินเชื่อใหแกสมาชิก โดยจะทําการปรับปรุงและพัฒนาท้ังหลักเกณฑ 

รูปแบบ และกระบวนการในการใหสินเช่ือเพ่ือใหสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยไดอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกัน 
สอมธ. มีหลักประกันของสินเช่ือประเภทตางๆ ท่ีเช่ือถือได โดยจะทําการปรับปรุงมาตรการคุมครองและตรวจสอบ
หลักประกันการใหสินเช่ือใหเหมาะสมตามกฎกระทรวง ประกอบกับมติคณะกรรมการดําเนินการ ท่ีกําหนดใหตอง

แผนงานและเปาหมายการดําเนินงาน ของ สอมธ. 
ประจําป 2565
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ดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใหสินเช่ือใหทันสมัย มีการจัดทําบัญชีหลักประกันและจัดทําระบบ
ฐานขอมูลใหสามารถสืบคนไดงาย และกําหนดใหมีผูประเมินสินทรัพยท่ีมีมาตรฐาน มีความเปนอิสระและเปนกลาง 
เพื่อลดความผิดพลาดในการตัดสินใจใหสินเช่ือ โดยมุงเนนการใหสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยเพ่ือใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ท่ีดีแกสมาชิก โดย สอมธ. จะเปนสวนหน่ึงท่ีจะสนับสนุนการดําเนินชีวิตของสมาชิกใหดียิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดความม่ันคง
ท้ังตัวเองและครอบครัว สอมธ. จะสนับสนุนและเสริมสรางวินัยทางการเงินของสมาชิก โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ท่ีใหสมาชิกมีแนวทางการบริหารการเงินสวนบุคคลใหมีประสิทธิภาพและลดการพึงพาผู อ่ืนโดยไมจําเปน เพ่ือให
ในบ้ันปลายชีวิตปลอดจากภาระหน้ีสิน และมีทรัพยสินหรือเงินออมเหลือไวใชจายยามชราภาพ

3. ดานสวัสดิการ และผลตอบแทนใหแกสมาชิก
สอมธ. จะยังคงมอบสวัสดิการตางๆ ใหแกสมาชิกอยางเหมาะสม นอกเหนือจากดอกเบ้ียเงินฝาก และ

ดอกเบ้ียสินเช่ือท่ีดีกวาธนาคารพาณิชยแลว สอมธ. มีผลตอบแทนและสวัสดิการท้ังในรูปแบบของเงินปนผล เงินเฉล่ียคืน
ดอกเบ้ีย ซ่ึงควรอยูในอัตราท่ีเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงในป 2565 สอมธ. ตองติดตาม
สถานการณการดําเนินกิจการของการบินไทยอยางใกลชิด ดวยการท่ีอยูระหวางดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการน้ัน 
หากการบินไทยมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน ก็จะสงผลดีตอ สอมธ. ดวย เน่ืองจาก การบินไทยเปนลูกหน้ีรายใหญท่ีอาจ
สงผลใหกรมตรวจบัญชีสหกรณกํากับใหตองมีการต้ังสํารองการดอยคา ซ่ึงป 2564 ท่ีผานมา สอมธ. ตองกันเงินสํารอง
ในสวนน้ีออกมาจากกําไรสุทธิ 5% ของเงินลงทุนในหุนกูการบินไทยคิดเปนเงิน 118.25 ลานบาท ดังน้ัน จึงตอง
ทําความเขาใจกับสมาชิกวา ผลตอบแทนของสมาชิกยังข้ึนอยูกับตัวแปรน้ีดวย และเปนตัวแปรท่ีมิอาจควบคุมได สวน
เงินชวยเหลือสมาชิกยามเม่ือเกิดภัยพิบัติ เงินสมนาคุณเม่ือสมรส เปนโสดเม่ืออายุ 50 ป เจ็บไขไดปวย เสียชีวิต 
การใหทุนการศึกษาบุตรท่ีมีผลการเรียนดี เงินสมนาคุณเม่ือเกษียณอายุ เปนตน สอมธ. จะยังคงจัดสรรในรูปสวัสดิการ
ใหแกสมาชิกไดเพราะยังมีเงินสะสมอยูในกองทุนตางๆ อยูพอสมควร กระน้ันก็ตาม ก็ยังถือวา ผลตอบแทนท่ี สอมธ. 
จัดสรรใหกับสมาชิก เม่ือเทียบสถาบันทางการเงินอ่ืนๆ ก็ยังอยูในระดับท่ีดีกวามาก สอมธ. ยังใหผลประโยชนและสวัสดิการ
ท่ีดี ซ่ึงไมเพียงเกิดจากการบริหารจัดการของคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการของสหกรณ แตตองไดรับ
ความรวมมือรวมใจจากสมาชิกทุกทานดวย ความม่ันคงและม่ังค่ังของสหกรณก็คือความม่ันคงม่ังค่ังของสมาชิก ซ่ึงมี
ฐานะเปนท้ังหุนสวนและเปนผูใชบริการของ สอมธ. ผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ท่ีสมาชิกแตละทานจะไดรับน้ัน
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน จํานวนเงินมาออมผานการฝากเงิน หรือชําระทุนเรือนหุน หรือ
จํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติจากการขอสินเช่ือกับสหกรณ รวมท้ังระยะเวลาของการมีสถานะเปนสมาชิก

4. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สอมธ. สงเสริมใหสมาชิกไดหาความรูดานการบริหารจัดการการเงินและทําบัญชีสวนบุคคล เพ่ือจะไดมี

แผนท่ีนําทางในการจัดสรรทรัพยากรสําหรับดํารงชีพอยางเหมาะสม สอมธ. สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ
ในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของอุดมการณ หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และ
มติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของสหกรณ ในการทํางานน้ันทุกฝายจะตองรวมมือกัน มีความเขาใจ
ท่ีตรงกัน และมีการประสานงานกันเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสามารถสรางประสิทธิผลแก
องคกรใหเกิดความเจริญเติบโตอยางม่ันคง และมีเสถียรภาพ สอมธ. จะใหความสําคัญตอการใหความรูแกกรรมการ 
เจาหนาท่ี และสมาชิก โดยจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา รวมถึงการสรางความรูความเขาใจเร่ืองการบริหารจัดการ 
การลงทุน การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ีฝายจัดการ และสมาชิก 
ไดเขาถึงขอมูลท่ีถูกตองเหมาะสม
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5. ดานการสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ
สอมธ. สงเสริมใหสมาชิกไดส่ือสารกันอยางสรางสรรค เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวาง

เพ่ือนสมาชิก สอมธ. จะยังคงยึดแนวทางการเผยแพรการนําเสนอขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธใหเปนไปอยางครบถวน
รอบดานและทันเวลา ในหลายชองทาง และจะประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณและความรูท่ีเปนประโยชนใน
ดานตางๆ ใหถึงตัวสมาชิกมากข้ึนผานชองทางการส่ือสารใหมๆ ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหสมาชิกรับรู
ขาวสารสําคัญเก่ียวกับ สอมธ. อยางท่ัวถึง ท้ังดานการบริหารจัดการ การบริการดานการเงิน สวัสดิการ และกิจกรรม
ตางๆ โดยการใชส่ือประชาสัมพันธ ท่ีหลากหลายประเภท ท้ัง Website Line Official และ Facebook แผนปลิว 
โปสเตอร วารสารของ สอมธ.

6. ดานการเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม
สอมธ. จะใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีจะจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหนวยงานตางๆ 

นอกจากน้ันในฐานะท่ี สอมธ. เปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม สอมธ. จะรวมมือกับสมาชิกในการดําเนินโครงการ
เพ่ือสังคมในรูปแบบตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเปนหลักการสําคัญ 1 ใน 7 ของสหกรณท่ีพึงคืนประโยชนใหกับชุมชนท่ีต้ังอยู
โดยรอบ และใหความรวมมือตอสาธารณกุศลเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม

7. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอมธ. ไดมีพัฒนาการใหบริการผานระบบสารสนเทศอยางกาวกระโดดในชวงสองปท่ีผานมา โดยได

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย จัดใหมีระบบ 
Web Member ท่ีสมาชิกสามารถเขาตรวจสอบขอมูลดานธุรกรรมทางการเงินดวยตนเองผานเว็บไซต และไดเพ่ิม
ชองทางการใหบริการฝาก ถอน และชําระเงินสินเช่ือ ผาน Mobile Application ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการทดสอบ
การใชงาน และคาดวาจะสามารถเปดใหสมาชิกใชอยางเปนทางการไดอยางสมบูรณในทุกรูปแบบไมวาจะเปนการโอนเงิน 
ระหวางบัญชี สอมธ. และธนาคารพาณิชย ตางๆ ซ่ึงจะทําใหสมาชิกสามารถ ฝากเงิน ถอนเงิน ชําระเงินกู ตรวจสอบ
สถานะทางการเงินสวนบุคคล และรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ผานท้ัง Mobile Application และ Web Application ได 
โดย สอมธ. ไดทําบันทึกความรวมมือกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการเช่ือมโยงขอมูลการทําธุรกรรมทาง
การเงินระหวาง สอมธ. และระบบสารสนเทศของธนาคาร โดยไมเสียคาใชจายในการโอนเงินระหวางบัญชีของสมาชิก
และธนาคารแตอยางไร ซ่ึงในขอตกลงน้ันไดขยายขีดความสามารถของระบบท่ีธนาคารใหบริการสมาชิกโอนเงินไปมา
ระหวาง สอมธ. กับ ธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ไดดวยใน Application เดียว โดยไมจํากัดวาตองเปนธนาคารกรุงเทพ
เพียงแหงเดียว เพ่ือใหสามารถรองรับและเพียงพอตอการใหบริการและการบริหารงาน และสอดคลองไปกับ
การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล และเขากับนโยบายเวนระยะหางในสถานการณโรคระบาดโควิด-19 หรือ
โรคระบาดท่ีอาจเรียกเปนอยางอ่ืนท่ีทําใหสมาชิกตองปรับตัวกับส่ิงแวดลอมใหม อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินกิจการ อันจะเปนการเพ่ิมผลประโยชนแกสมาชิก สอมธ. โดยมิใหมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 
ท้ังในดานรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานขอมูล และระบบการจัดการตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรท้ังในปจจุบัน
และอนาคต นอกจากการพัฒนาระบบ Mobile Application แลว ในป 2565 น้ี สอมธ. จะพัฒนาระบบการประชุม
ออนไลนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือรองรับรูปแบบการดําเนินการตามวิถีการทํางานในรูปแบบปกติใหม และจะ
ปรับปรุงระบบสํารองขอมูลใหมีความม่ันคงและนาเช่ือถือมากข้ึน จะมีการพัฒนาโปรแกรมและการจัดการฐานขอมูล
หลักประกันสินเช่ือประเภทตางๆ รวมท้ังการจัดการขอมูลเก่ียวกับการลงทุน ไมวาจะเปนการลงทุนในพันธบัตร 
ตราสารหน้ี หรือตราสารทุน รวมท้ังการใหสหกรณอ่ืนกู ใหสามารถสืบคน และตรวจสอบไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการไดใชเปนขอมูลในการตัดสินใจอนุมัติสินเช่ือใหกับสมาชิก หรือตัดสินใจในการลงทุน 
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ไดอยางรวดเร็วทันเวลา แตมีความถูกตองแมนยํา ลดความเส่ียงตอการตัดสินใจท่ีผิดพลาด อันจะชวยรักษาผลประโยชน
ใหกับ สอมธ. ไดอยางยั่งยืนตอไป

เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2565

1. จะมีสมาชิกเขาใหม 300 ราย
2. จะมีทุนดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 5,689.46 ลานบาท คือเพ่ิมจาก 33,815.74 ลานบาท เปน 39,505.20 ลานบาท 

ซ่ึงประกอบดวย
2.1 ทุนเรือนหุนจะเพ่ิมข้ึน 480.00 ลานบาท คือเพ่ิมข้ึนจาก 6,569.40 ลานบาท เปน 7,049.40 ลานบาท
2.2 เงินรับฝากจะเพ่ิมข้ึน 1,064.00 ลานบาท คือเพ่ิมข้ึนจาก 22,184.76 ลานบาท เปน 23,248.76 ลานบาท
2.3 ทุนสํารอง ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ จะเพ่ิมข้ึน 45.46 ลานบาท คือเพ่ิมจาก 1,976.58 ลานบาท 

เปน 2,022.04 ลานบาท
2.4 เงินกูยืม เพ่ือนํามาบริหารดานเงินทุน และบริหารสภาพคลองใหเปนไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ 

โดย สอมธ. มีแผนจะถือใชวงเงินกูยืมประจําปในวงเงิน  10,000.00 ลานบาท และจะใชตามความจําเปน 
จํานวน 7,185.00 ลานบาท

3. จะมีเงินใหกูแกสมาชิกจํานวน 5,541.53 ลานบาท
4. คาดวาจะมีกําไรสุทธิ 390.39 ลานบาท

132 รายงานประจําป 2564

9 ระเบียบวาระท่ี 9



 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ขอเสนองบประมาณรายจาย
ตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 49 (15) จํานวนเงิน 
85,138,300.00 บาท (แปดสิบหาลานหน่ึงแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน) เปนงบคาจัดซ้ือทรัพยสิน 
11,067,000.00 บาท (สิบเอ็ดลานหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) งบคาใชจาย 74,071,300.00 บาท (เจ็ดสิบส่ีลานเจ็ดหม่ืน
หน่ึงพันสามรอยบาทถวน) มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

หมวดรายจาย
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

1. เงินเดือน

1.1 เงินเดือน 24,727,500.00 23,795,444.00 26,060,300.00 • อัตราเดิม 42 อัตรา 

(อัตราตามโครงสราง 47 อัตรา)

1.2 คาครองชีพ 876,000.00 818,000.00 876,000.00 • สําหรับเจาหนาท่ี 42 อัตรา 

ยกเวนผูจัดการ, รองผูจัดการ, 

และผูชวยผูจัดการ

1.3 เงินเพ่ิมสําหรับ

ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ

0.00 0.00 120,000.00 • สําหรับจายเปนเงินเพ่ิมสําหรับ

ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษใหแกเจาหนาท่ี

ตามระเบียบเจาหนาท่ี

25,603,500.00 24,613,444.00 27,056,300.00

2. คาตอบแทน

2.1 คาลวงเวลา 996,000.00 502,900.00 996,000.00 • สําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา

สําหรับงานประจําวัน, ประจําเดือน, 

ประจําปและงานพิเศษตางๆ

• สําหรับการทดสอบโปรแกรมรองรับ

การพัฒนาระบบงานสินเช่ือและระบบ

การสํารองขอมูล

2.2 คาเบี้ยประชุม 860,000.00 591,500.00 860,000.00 • สําหรับการประชุมของคณะกรรมการ

ดําเนินการ และท่ีปรึกษากับ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือ

ประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ

2.3 คาสมนาคุณ 582,000.00 420,825.00 582,000.00 • สําหรับผูทําหนาท่ีผูจัดการ, 

รองผูจัดการ, ผูชวยผูจัดการ 

และท่ีปรึกษา

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
ประมาณการรายจายประจําปการเงิน 2565
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หมวดรายจาย
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

2.4 คารับรอง 550,000.00 285,470.75 550,000.00 • สําหรับเปนคารับรองการประชุม

กรรมการ หรือการรับรองผูท่ีมาติดตอ

ธุรกิจเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน 

และคาของเยี่ยมสมาชิกรวมท้ัง

หนวยงานตางๆ

2.5 คาสอบบัญชี 175,000.00 175,000.00 200,000.00 • เปนคาธรรมเนียมสอบบัญชีประจําป

2.6 คาตรวจสอบกิจการ 180,000.00 180,000.00 360,000.00 • เปนคาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการ

ประจําป

3,343,000.00 2,155,695.75 3,548,000.00

3. คาวัสดุ

3.1 คาเครื่องเขียน

แบบพิมพ

1,100,000.00 576,395.50 1,100,000.00 • สําหรับจัดทําประมวลขอบังคับ

และระเบียบของสหกรณ

• สําหรับจัดทําคูมือสมาชิก

• สําหรับเคร่ืองเขียนแบบพิมพท่ีไวใช

ในการบริหารงานรวมท้ังเพ่ือรองรับ

การขยายขอบเขตของการบริการ 

ท้ังสํานักงานทาพระจันทรและรังสิต

• สําหรับเอกสารหรือส่ิงพิมพท่ีมี

ประโยชนตอการบริหารงานและ

การบริการ

3.2 คาของใชสํานักงาน 900,000.00 841,464.54 950,000.00 • เปนคาวัสดุและของใชสํานักงาน

ท้ังทาพระจันทรและรังสิต

• เปนคาวัสดุอุปกรณเพ่ือใชกับ

คอมพิวเตอรระบบใหม

3.3 คานํ้ามันเชื้อเพลิง 200,000.00 94,441.60 200,000.00 • สําหรับรถยนตของ สอมธ.

จํานวน 4 คัน

2,200,000.00 1,512,301.64 2,250,000.00

4. คาใชสอย

4.1 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 900,000.00 125,256.57 900,000.00 • สําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี

ไปปฏิบัติงานและอบรมสัมมนา

4.2 คาใชจาย

ในการศึกษา

300,000.00 0.00 300,000.00 • สําหรับโครงการศึกษาของเจาหนาท่ี

เพ่ือเพ่ิมพูนความรอบรูในเร่ืองตางๆ 

ท่ีมีประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ
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หมวดรายจาย
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

4.3 คาลงทะเบียน

สัมมนาและ

ฝกอบรม

200,000.00 18,000.00 200,000.00 • สําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสหกรณ

4.4 โครงการเผยแพร

วิชาการและความรู

5,060,000.00 492,532.50 5,500,000.00 • การใหความรูแกคณะกรรมการ 

เจาหนาท่ีและสมาชิกในโครงการ

สัมมนาเพ่ือสมาชิกนอกสถานท่ี 2 คร้ัง 

สัมมนาสมาชิกตามหนวยงาน 

3,000 คน สัมมนากรรมการและ

เจาหนาท่ี 3 คร้ัง สัมมนาไตรภาคี 

1 คร้ัง โครงการเพ่ิมพูนความรูสําหรับ

สมาชิกดานวิชาการ  ดานจริยธรรม 

โครงการวิเทศวิชาการ โครงการ

สงเสริมความรูดานบริหารเงินทุนและ

การพัฒนาสหกรณ โครงการปฐมนิเทศ

ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการ

4.5 เงินชวยสวัสดิการ 2,380,000.00 1,688,418.84 2,380,000.00 • เปนเงินชวยคารักษาพยาบาล 

คาเลาเรียนบุตร เงินชวยเหลือ

บุตรเจาหนาท่ี เงินกองทุนทดแทน 

เงินประกันสังคมและสวัสดิการตางๆ 

ตามระเบียบเจาหนาท่ีสหกรณ

4.6 เงินรางวัลแก

เจาหนาที่

5,041,000.00 4,933,975.00 5,358,000.00 • เปนคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงาน

และเปนคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษแก

เจาหนาท่ีตามระเบียบเจาหนาท่ี

สหกรณ หรือตามหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการกําหนด

4.7 คาจางเหมาบริการ 700,000.00 559,385.00 700,000.00 • เปนเงินรางวัลแกบุคคลหรือหนวยงาน

ท่ีปฏิบัติงานให สอมธ.

• สําหรับคาจางบุคคลหรือหนวยงาน

ท่ีปฏิบัติงานดานตางๆ ในการ

บริหารงานและการบริการใหแกสมาชิก

4.8 คาซอมบํารุงและ

รักษาทรัพยสิน

1,700,000.00 1,072,611.00 1,800,000.00 • เปนคาซอมบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร คาประกันภัยทรัพยสิน 

คาซอมบํารุงทรัพยสิน อาคารสํานักงาน 

และเคร่ืองใชสํานักงาน
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หมวดรายจาย
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

4.9 เงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัย

2,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 • เพ่ือเปนเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ประจําป เงินทุนการศึกษาและ

กิจกรรมตางๆ ท่ีจําเปน

4.10 คาสาธารณูปโภค 3,000,000.00 1,450,241.65 3,000,000.00 • เปนคาโทรศัพท คาไฟฟา คาน้ําประปา 

คาธรรมเนียมเช็ค คาไปรษณียากร 

คาธรรมเนียมการโอนเงินและคาบริการ

วงจรเชาสายสัญญาณโทรศัพท และ

สัญญาณอินเตอรเน็ต

4.11 คาของที่ระลึก 3,500,000.00 3,309,104.20 3,700,000.00 • คาทําของท่ีระลึกแกสมาชิก ผูฝากเงิน

และผูทําคุณประโยชนใหสหกรณ และ

สําหรับหนวยงานหรือบุคคลภายนอก

ในโอกาสท่ีสําคัญ

4.12 คาของท่ีระลึกใน

วาระครบรอบ 50 ป

0.00 0.00 10,000,000.00 • คาใชจายในการจัดทําของท่ีระลึก

แกสมาชิกในวาระครบรอบ 50 ป

4.13 โครงการสมาชิก

สัมพันธ

1,165,000.00 380,214.08 1,309,000.00 • เพ่ือจัดโครงการสมาชิกสัมพันธ 

ในการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง 

สอมธ. กับสมาชิกและหนวยงานตางๆ

4.14 คาใชจายประชุมใหญ 1,270,000.00 539,032.00 1,270,000.00 • สําหรับการจัดทํารายงานกิจการ 

ประจําป 2564 และเอกสารประกอบ

การประชุมใหญ

• เปนคาอาหารเคร่ืองด่ืมรับรองสมาชิก

ในการประชุมใหญ

• เพ่ือเตรียมการประชุมใหญวิสามัญ 

ในการแกไขขอบังคับและระเบียบตางๆ 

ท่ีจําเปนตอการบริหารงาน

4.15 คาใชจายดําเนินคดี 500,000.00 1,500.00 500,000.00 • เปนคาทนายความและคาใชจาย

ดําเนินคดีการผิดนัดชําระเงินกู

4.16 คาโครงการศึกษา

ตลาดสหกรณ

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 • เปนคาใชจายในการสงเสริมการลงทุน

ดานตลาดสหกรณอ่ืนและการระดม

เงินรับฝาก

4.17 คาเงินชดเชยตาม

กฎหมายแรงงาน

200,000.00 200,000.00 200,000.00 • เพ่ือสมทบเปนกองทุนชดเชย

ตามกฎหมายแรงงานใหแกเจาหนาท่ี

เน่ืองจากการเลิกจางรวมถึงการส้ินสุด

สัญญาจาง
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หมวดรายจาย
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

4.18 คาเงินชดเชย

ความเสี่ยง

200,000.00 200,000.00 200,000.00 • เพ่ือสมทบเปนกองทุนชดเชย

ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ

4.19 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 400,000.00 226,598.30 400,000.00 • คาการกุศลและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ของขบวนการสหกรณและคาใชจาย

ตางๆ ท่ีไมมีในรายการขางตน

4.20 คาเชารถตู 400,000.00 0.00 0.00 • เพ่ือเปนคาเชารถตูมาประจําท่ี

สํานักงานศูนยรังสิต เพ่ือใชในกิจกรรม

ตางๆ ของ สอมธ. ซ่ึงเปนการเชารถ

แทนการซ้ือรถตู เพ่ือทดแทนรถตูท่ีมี

อยูเดิมท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 10 ป

30,416,000.00 17,196,869.14 41,217,000.00

5. คาครุภัณฑ 367,500.00 329,160.00

5.1 เคร่ืองโทรทัศน 

จํานวน 1 เคร่ือง

20,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2556 

สําหรับสํานักงานศูนยรังสิต อาคาร 1 

เน่ืองจากจอภาพแสงผลหนาจอระบบ

บัตรคิวชํารุด

 คุณสมบัติ TV HD ขนาดไมต่ํากวา 

42 น้ิว พรอมขาแขวนเพดาน

5.2 เคร่ืองปรับอากาศ 

จํานวน 3 เคร่ือง

246,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2550 

สําหรับฝายบริการเงินออม อาคาร 1 

สํานักงานศูนยรังสิต ขนาดประมาณ 

60,000 บีทียู จํานวน 3 เคร่ือง

5.3 ระบบโทรศัพทตูสาขา 

จํานวน 2 ระบบ

106,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิม ป 2541 

สําหรับสํานักงานทาพระจันทร 

เน่ืองจากไมสามารถซอมได และ

เพ่ือทดแทนของเดิมป 2555 สําหรับ

สํานักงานศูนยรังสิต

 คุณสมบัติ ตูสาขาพานาโซนิค 

5 สายนอก 32 สายใน

5.4 ระบบควบคุม

เขาออกประตู 

จํานวน 1 ระบบ

50,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2561 สําหรับ

สํานักงานทาพระจันทร เน่ืองจาก

เคร่ืองชํารุดไมสามารถซอมได

 คุณสมบัติ สแกนลายน้ิวมือ อานบัตร

และกดตัวเลข
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หมวดรายจาย
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

5.5 กลองโทรทัศน

วงจรปด 

(ระบบ CCTV) 

จํานวน 1 ระบบ

200,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2550 สําหรับ

สํานักงานทาพระจันทร เน่ืองจาก

ของเดิมภาพท่ีแสดงไมคมชัด หากชํารุด

จะไมมีอุปกรณทดแทนได

 คุณสมบัติ กลอง 10 ตัว, มีเคร่ืองบันทึก 

HDD เก็บขอมูล, ทีวีแสดงภาพ, 

เคร่ืองสํารองไฟ

5.6 รถยนตตู 

จํานวน 1 คัน

1,500,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2550 สําหรับ

สํานักงานศูนยรังสิต เน่ืองจากมีอายุ

การใชงานเกินกวา 10 ป เพ่ือใชใน

กิจกรรมตางๆ ของ สอมธ.

367,500.00 329,160.00 2,122,000.00

6. ระบบคอมพิวเตอร 12,728,000.00 1,601,953.18

6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร 

PC 

จํานวน 11 เคร่ือง

500,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซ้ือต้ังแตป 2555 

ป 2558 และป 2559 จํานวน 

11 เคร่ือง เพ่ือใชงานระบบและ

งานธุรการ  สําหรับ

สํานักงานทาพระจันทร 5 เคร่ือง 

สํานักงานศูนยรังสิต 5 เคร่ือง 

คณะแพทยศาสตร 1 เคร่ือง

6.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร 

Notebook 

จํานวน 1 เคร่ือง

40,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซ้ือต้ังแตป 2556 

เพ่ือใชงานธุรการ งานสัมมนาและ

งานประชุม สําหรับสํานักงานศูนยรังสิต

6.3 เคร่ืองพิมพ Laser 

Jet จํานวน 1 เคร่ือง            

75,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซ้ือต้ังแตป 2560 

จํานวน 1 เคร่ืองเพ่ือใชงานดานธุรการ 

งานสัมมนา และงานประชุม สําหรับ

ฝายบริหารสหกรณ สํานักงาน

ทาพระจันทร

6.4 เคร่ืองสแกน 

จํานวน 1 เคร่ือง

30,000.00 •  จัดซ้ือเพ่ือทดแทนของเดิมป 2562 

สําหรับงานเอกสาร การประชุม และ

อ่ืนๆ สําหรับฝายบริหารสหกรณ 

สํานักงานศูนยรังสิต
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หมวดรายจาย
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

6.5 โปรแกรมและระบบ

คอมพิวเตอร

8,300,000.00 • สําหรับการจัดทําระบบสํารองขอมูล 

(DR Site) ท้ังฮารดแวร และซอฟทแวร,  

การพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ 

ระบบงานสินเช่ือ ระบบเงินฝาก 

ระบบสวัสดิการ ระบบบริหารงาน

สหกรณ (MIS) และอ่ืนๆ, เพ่ือรองรับ

การขยายการใหบริการ และการ

บริหารงาน, การติดต้ังระบบสํารองไฟ

 สําหรับระบบคอมพิวเตอร, การบริหาร

จัดการระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต, 

ปรับปรุงระบบการส่ือสารและอุปกรณ

การเช่ือมตอรองรับการประชุมทางไกล

ผาน Microsoft-Teams, Zoom 

ทาพระจันทรและศูนยรังสิต

12,728,000.00 1,601,953.18 8,945,000.00

7. ที่ดิน อาคาร และ

สิ่งปลูกสราง

7.1 คาปรับปรุงสํานักงาน

และภูมิทัศนของ

สหกรณ

530,000.00 0.00 0.00 • เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของท้ัง 

3 สํานักงานและเพ่ือปรับปรุง

หองสําหรับจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

ดานตางๆ ตามระเบียบของ สอมธ. 

ท่ีสํานักงานศูนยรังสิต 

และการปรับปรุงหองช้ัน 2 อาคาร 1 

สํานักงานศูนยรังสิต

530,000.00 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 75,188,000.00 47,409,423.71 85,138,300.00
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หมวดรายจาย
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

งบประมาณทั้งสิ้น

แยกไดดังตอไปนี้

1. เปนคาซื้อทรัพยสิน 367,500.00 329,160.00 2,122,000.00

2. ระบบคอมพิวเตอร 12,728,000.00 1,601,953.18 8,945,000.00

3. ที่ดิน อาคาร และ

สิ่งปลูกสราง

3.1 คาปรับปรุงสํานักงาน 530,000.00 0.00 0.00

4. เปนคาใชจายประจําป 61,562,500.00 45,478,310.53 74,071,300.00

เปนรอยละของรายได 5.00 4.04 5.75 • คาใชจายเทียบไดเปนรอยละ

ของประมาณการรายได

75,188,000.00 47,409,423.71 85,138,300.00

หมายเหตุ งบประมาณรายจายทุกหมวดสามารถถัวเฉล่ียจายได

ระบบคอมพิวเตอร ขออนุมัติผูกพันงบประมาณสวนที่เหลือตอไปถึงป 2565
ครุภัณฑ และระบบคอมพิวเตอรไดรับงบประมาณ ป 2563 ท่ีไดกอหน้ีผูกพันไว จํานวน 5,252,752.50 บาท 

ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ไดอนุมัติผูกพันงบประมาณสวนท่ีเหลือ จํานวน 5,163,427.50 บาท และในป 2564 
ไดดําเนินการแลวจํานวน 4,323,427.50 บาท คงเหลือรายการสัญญาจางพัฒนาระบบ Mobile Application ยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จ จึงขอผูกพันงบประมาณสวนท่ีเหลือจํานวน 840,000.00 บาท ตอไปถึงป 2565 รายละเอียดดังน้ี

สัญญาจางพัฒนาระบบ Mobile Application กับ บริษัท โซแอ็ท โซลูช่ัน จํากัดสัญญาลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
จํานวนเงินตามสัญญาเปนเงิน 1,400,000.00 บาท (หน่ึงลานส่ีแสนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

ระยะเวลาดําเนินงาน 240 วัน ครบกําหนดสงมอบงาน 26 สิงหาคม 2564 และคณะกรรมการดําเนินการ
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2564 วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติขยายเวลาสงมอบงานส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

จายเงินงวดตามสัญญาบางสวนแลวจํานวน 560,000.00 บาท สวนท่ีเหลือจํานวนเงิน 840,000.00 บาท 
จะจายชําระเม่ือตรวจรับงานตามสัญญาเรียบรอยแลว
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รายการ
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ รับจริง ประมาณการ

ดอกเบี้ยรับจากการ

ใหสมาชิกกู

249,100,000.00 249,635,985.44 243,430,000.00 • เงินใหกูแกสมาชิกจากยอดเฉล่ีย

ตลอดป 5,409.53 ลานบาท 

เปนเงิน 243.43 ลานบาท

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 358,430,000.00 293,321,432.19 262,680,000.00 • ต๋ัวสัญญาใชเงินจากยอดเฉล่ีย 

3,000.10 ลานบาท 

เปนเงิน 88.50 ลานบาท

• ใหสหกรณอ่ืนกู จากยอดเฉล่ีย 

4,929.42 ลานบาท 

เปนเงิน 173.28 ลานบาท

• ฝากออมทรัพยไวกับธนาคาร 

จากยอดเฉล่ีย 360.00 ลานบาท 

เปนเงิน 0.90 ลานบาท

ผลตอบแทนการลงทุน 624,380,000.00 583,735,254.28 782,910,000.00 • เปนเงินปนผลตามอัตราการถือหุน

และดอกเบ้ียการลงทุนใน

หลักทรัพยรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, 

ตราสารการเงิน และการลงทุนอ่ืน 

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ท่ีรัฐวิสาหกิจจัดต้ังข้ึน, 

หนวยลงทุนของกองทุนรวม

ท่ีมีวัตถุประสงคในการลงทุนตาม 

พ.ร.บ.สหกรณ มาตรา 62 จาก

ยอดเฉล่ีย 20,924.44 ลานบาท 

เปนเงิน 782.91 ลานบาท

คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 34,100.00 30,000.00 • คาดวาจะรับสมาชิก 300 ราย

อื่นๆ 10,000.00 117,663.43 10,000.00

1,231,950,000.00 1,126,844,435.34 1,289,060,000.00

ประมาณการรายไดประจําป 2565
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รายการ
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ จายจริง ประมาณการ

 1. ดอกเบ้ียจาย 638,850,000.00 614,154,452.62 688,850,000.00 • เงินฝากประเภทตางๆ เงินกูยืม

และต๋ัวเงิน

 2. เงินเดือน 25,603,500.00 24,613,444.00 27,056,300.00

 3. คาตอบแทน 3,343,000.00 2,155,695.75 3,548,000.00

 4. คาวัสดุ 2,200,000.00 1,565,788.75 2,250,000.00

 5. คาใชสอย 30,416,000.00 17,089,725.87 41,217,000.00

 6. เงินสมทบกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ

2,944,000.00 2,442,262.28 3,087,000.00

 7. คาเส่ือมราคาและ

คาตัดจาย

5,500,000.00 2,370,095.70 4,700,000.00

 8. หน้ีสงสัยจะสูญ 10,000,000.00 157,318.48 8,000,000.00

 9. สวนเกินมูลคาหุนกู

ตัดจําหนาย

1,710,000.00 1,709,222.24 1,710,000.00

 10. ขาดทุนจากการดอยคา

หุนกู บมจ.การบินไทย

0.00 118,250,000.00 118,250,000.00

720,566,500.00 784,508,005.69 898,668,300.00

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป 2565

รายการ
ป 2564 ป 2565 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ทําได ประมาณการ

1. ประมาณการรายได 1,231,950,000.00 1,126,844,435.34 1,289,060,000.00

2. ประมาณการคาใชจาย 720,566,500.00 784,508,005.69 898,668,300.00

3. กําไรสุทธิ 511,383,500.00 342,336,429.65 390,391,700.00

ประมาณการคาใชจายประจําป 2565
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ในป 2564 สหกรณมีสินทรัพยรวม 34,654.97 ลานบาท ตราสารการเงินระยะยาว ท่ีมีความม่ันคงประมาณ 
20,930.01ลานบาท และมีเงินรับฝากประมาณ 22,184.76 ลานบาท การบริหารงานจึงตองเพ่ิมความระมัดระวัง
โดยเฉพาะอยางย่ิงสหกรณท่ีมีระบบเงินรับฝากเปนทุนดําเนินงานท่ีสําคัญ จึงจําเปนจะตองเตรียมการวางแผนใหเปนไป
อยางรอบคอบและรัดกุม หากเกิดความจําเปนจะตองใชเงิน ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางเรียบรอย พรอมท่ีจะ
รองรับภาวะวิกฤติตางๆ เพ่ือใหบริการสมาชิกไดอยางตอเน่ือง จึงขอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเงินท่ีสหกรณจะกูยืม
หรือการค้ําประกันประจําป 2565 ในวงเงิน 10,000 ลานบาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

การพิจารณาวงเงินท่ีสหกรณจะกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป 2565
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ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กําหนดดังน้ี “ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ
เลือกต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวนํารายงานเสนอตอท่ีประชุมใหญ

จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ”
นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการไววาถาเปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน 

ถาเปนนิติบุคคลใหมีจํานวนหน่ึงนิติบุคคล
มติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2543 ไดพิจารณาแลวมีมติวา สอมธ. มีความเปนสถาบันการเงิน ท่ีจําเปนตอง

รักษาในดานขอมูลเปนอยางดี ตองมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับขณะน้ี สอมธ. มีสินทรัพยและการใหบริการ
ท่ีมีปริมาณคอนขางสูง จึงเห็นสมควรเลือกผูตรวจสอบกิจการท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีความชํานาญและความรอบรูในเร่ืองการเงิน
และการบัญชี และควรกําหนดไวเปนระเบียบเพ่ือกําหนดคุณสมบัติ และการสรรหาตอไปน้ัน

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 50/2564 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2565 จึงไดพิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 2 ราย เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565 คือ

1. บริษัท ทีเค แอคเคา แอนด แอสโซซิเอท จํากัด
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ประจําป 2565 คือ
1. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด โดยมีนางปพัศชยาณ ไพศาสตร เปนผูตรวจสอบกิจการ
2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบไมเกิน 360,000.00 บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถวน)

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ
และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ
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ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาสหกรณท่ีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีภาคเอกชน
เปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหสหกรณท่ีมีทุนของสหกรณต้ังแตส่ีสิบลานบาทข้ึนไปและมีผลการจัดช้ัน
คุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณตามเกณฑท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดอยูในระดับดีขึ้นไป แตงต้ังผูสอบบัญชี
ภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีสหกรณได

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 50/2564 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2565 ไดพิจารณาคัดเลือก ผูสอบบัญชี
จํานวน 2 ราย เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2565 คือ

1. บริษัท สํานักงานสามสิบส่ี ออดิต จํากัด
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติคัดเลือกผูสอบบัญชี เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2565 

คือ
1. บริษัท สํานักงานสามสิบส่ี ออดิต จํากัด โดยมี นางสาวกมลทิพย สุทธิพินิจธรรม เปนผูสอบบัญชี 

และเลือก นางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ ผูสอบบัญชีบริษัท สํานักงานสามสิบส่ี ออดิต จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีสํารอง

2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบไมเกิน 175,000 บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี
และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
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พิจารณานโยบายและแผนการลงทุนประจําป 2565 และพิจารณา
อนุมัติใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือการลงทุนอ่ืนของสหกรณ

เพ่ือใหบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการการลงทุน ไดนําเสนอนโยบายและแผนการลงทุน
ประจําป 2565 ตอท่ีประชุมสัมมนา เพ่ือขออนุมัตินโยบายและแผนการลงทุนประจําป 2565 ดังน้ี

1. พิจารณานโยบายและแผนการลงทุน ประจําป 2565
1.1 นโยบายและแผนเก่ียวกับการฝากเงิน

พิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือการดํารงสภาพคลองในการดําเนินงาน
1.2 นโยบายและแผนเก่ียวกับการใหกูแกสมาชิก

พิจารณาการใหกูแกสมาชิกตามหลักเกณฑ และระเบียบท่ีสหกรณกําหนด
1.3 นโยบายและแผนเก่ียวกับการใหแกสหกรณออมทรัพยอ่ืนกู

กําหนดวงเงินใหกูสําหรับแตละสหกรณไมเกินรอยละ 10 ของทุนเรือนหุนบวกทุนสํารอง ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 ของ สอมธ. โดยจํานวนหน้ีเงินกูและเงินรับฝากของสหกรณผูขอกู จะตองไมเกินวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน
ประจําปท่ีสหกรณผูขอกูไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ โดยใหกูเฉพาะสหกรณออมทรัพยของหนวยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

1.4 นโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย
กําหนดนโยบายการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ 
พ.ศ. 2563

1.5 นโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
กําหนดหลักเกณฑการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ไมเกินรอยละ 15 ของสินทรัพยรวม โดยกําหนด

นโยบายการลงทุนใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีบริหารกองทุนสวนบุคคล ตองนําไปฝากหรือ
ลงทุนภายใตมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2563

2. พิจารณาอนุมัติใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือการลงทุนอื่นของสหกรณ
ตามพระราชบัญญัติสหกรณสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (7) และขอบังคับของสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 64 เงินของสหกรณน้ัน สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปน้ี
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(3) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซ้ือหุนของธนาคาร ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(5) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน
(6) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของ

สหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
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ท้ังน้ี เพ่ือใหการบริหารเงินทุนของ สอมธ. เปนไปดวยความสะดวก คลองตัว ม่ันคงและเกิดผลตอบแทนการลงทุน
ท่ีดี คณะกรรมการดําเนินการ จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2565 อนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการ
ของ สอมธ. นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ. 2563 
ขอ 3 (7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยูในการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกัน
ตองไมเกินทุนสํารอง ของสหกรณและตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอน จึงจะดําเนินการได

จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด นําเงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 3 (7) ได

อน่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด มีทุนสํารอง จํานวน 
1,610.41 ลานบาท

จึงเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2565 เพ่ือพิจารณา
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 ชุ
ดที่

 5
0

19
,60

0.0
0

–
–

–
–

–

12
นา

งส
าว

จร
รย

า สุ
ขพิ

นิจ
กร

รม
กา

ร 
ชุด

ที่ 
49

 แ
ละ

 5
0

25
,40

0.0
0

–
1,2

00
.00

–
–

12
0,8

61
.79

13
นา

งส
าว

จุฬ
าภ

รณ
 พ

รห
มม

าพั
นธุ


กร

รม
กา

ร 
ชุด

ที่ 
49

 แ
ละ

 5
0

32
,60

0.0
0

–
–

–
–

12
6,7

07
.62

14
นา

งส
าว

นฤ
มล

 บุ
ญม

า
กร

รม
กา

ร 
ชุด

ที่ 
49

 แ
ละ

 5
0

22
,40

0.0
0

–
–

–
–

12
0,4

54
.73

15
ผศ

.ด
ร.น

นท
วร

รณ
 ย

มจิ
นด

า
กร

รม
กา

ร 
ชุด

ที่ 
49

 แ
ละ

 5
0

23
,10

0.0
0

10
,07

2.0
0

–
–

–
14

6,2
91

.64

16
นา

ยบุ
ญเ

ลิศ
 วั่
นเ

ส็ง
กร

รม
กา

ร 
ชุด

ที่ 
50

32
,60

0.0
0

–
1,8

00
.00

–
–

–

17
นา

งส
าว

ภา
วร

รณ
 พั

นธ
ไพ

โรจ
น

กร
รม

กา
ร 
ชุด

ที่ 
49

 แ
ละ

 5
0

33
,20

0.0
0

10
,07

2.0
0

–
–

–
15

2,8
19

.80

18
นา

งส
าว

ศรี
สุข

 ม
งกุ

ฎวิ
สุท

ธิ์
กร

รม
กา

ร 
ชุด

ที่ 
49

 แ
ละ

 5
0

23
,60

0.0
0

10
,07

2.0
0

–
–

–
15

2,9
55

.48

19
นา

งส
าว

พร
ชนิ

ตว
 ท

อง
แจ

ม
กร

รม
กา

รแ
ละ

เล
ขา

นุก
าร

 ชุ
ดที่

 5
0

31
,70

0.0
0

–
1,2

00
.00

–
–

–

20
ผศ

.ด
ร.ป

ระ
ชา

 คุ
ณ
ธร

รม
ดี

ที่ป
รึก

ษา
กิต

ติม
ศัก

ดิ์
10

,40
0.0

0
–

–
–

–
–

21
อา

จา
รย

ปร
เม

ศว
ร 
อิน

ทร
ชุม

นุม
ที่ป

รึก
ษา

 
4,8

00
.00

20
,00

0.0
0

–
–

–
–

22
นา

งบุ
ศริ

น 
ชา

งอ
ยู

ผูจั
ดก

าร
18

,60
0.0

0
84

,00
0.0

0
–

1,4
36

,02
0.0

0
29

9,9
00

.00
25

2,6
78

.00
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