
ปกหน�าปกหลัง

รายงานประจำป 2
5
5
7
   สหกรณ

ออมทรัพ
ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำกัด

11 กันยายน 2530 
สินทรัพย� 263.97 ล�านบาท 

11 กันยายน 2515
สินทรัพย� 0.62 ล�านบาท

11 กันยายน 2545
สินทรัพย� 6,672.68 ล�านบาท

11 กันยายน 2557
สินทรัพย� 20,852.52 ล�านบาท

สรางชีวิต สรางหลักฐานสรางชีวิต สรางหลักฐาน
ดวยบริการ สอมธ.ดวยบริการ สอมธ.

สรางชีวิต สรางหลักฐาน
ดวยบริการ สอมธ.

รายงานประจำป� 2557รายงานประจำป� 2557
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จำกัดสหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จำกัด

รายงานประจำป� 2557
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จำกัด

สัน 0.6 ซม. ขนาดเล�ม 8.25 x 11.5 นิ้ว



วัตถุประสงคที่สำคัญคือวัตถุประสงคที่สำคัญคือวัตถุประสงคที่สำคัญคือ

หลักการของสหกรณหลักการของสหกรณหลักการของสหกรณ บริการของสหกรณตอสมาชิกบริการของสหกรณตอสมาชิกบริการของสหกรณตอสมาชิก

1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย
2. บริการรับฝากเงินจากสมาชิกและใหความสะดวกแกสมาชิก
 ในเรื่องรับฝากเงิน โอนเงินรายไดตาง ๆ
3. จัดใหมีเงินกูสำหรับสมาชิก
4. สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค
6. เสริมสรางชีวิตเศรษฐกิจของสมาชิกใหดียิ่งขึ้น
7. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
 เพื่อสงเสริมกิจการสหกรณ
8. ทำการตาง ๆ เพื่อประโยชนแหงกิจการสหกรณ
 ตามวัตถุประสงคทางราชการ

1. การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
4. การปกครองตนเองและอิสรภาพ
5. การใหการศึกษา การฝกอบรม และสารสนเทศ
6. การรวมมือระหวางสหกรณ
7. การเอื้ออาทรตอชุมชน

1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยการชำระทุนเรือนหุนเปนรายเดือนมากนอยตามระดับรายไดที่ไดรับ
 และตามความสมัครใจ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลคิดจากมูลคาหุนที่ถืออยูในอัตราไมเกินที่กำหนดไว
 ในกฎหมาย โดยมิตองเสียภาษีเงินได
2. รับฝากเงินจากสมาชิก และโอนเงินรายไดตาง ๆ เขาบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยสหกรณฯ 
 จายดอกเบี้ยเงินฝากใหแกผูฝากสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย 
 และตามอัตราภาวะในตลาด ซึ่งสหกรณฯ ถือเปนนโยบายหลักที่วา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ สอมธ. 
 จะสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยโดยท่ัวไป
3. จัดใหสมาชิกมีเงินกูสำหรับสมาชิกมี 3 ประเภท
 ก. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (รมโพธิ์ รมไทร และแสงทอง)
 ข. เงินกูสามัญ ไดไมเกิน 1,500,000 บาท
 ค. เงินกูพิเศษ ไดไมเกิน 10,000,000 บาท
 จำนวนเงินที่สมาชิกสามารถจะกูไดมากนอยเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับอายุการเปนสมาชิกและระดับรายไดของสมาชิกเอง
4. สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การดำเนินงานของสหกรณที่จะดำรงอยูไดดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
 ระหวางสมาชิก สมาชิกถามีรายไดสูงก็ถือหุนในอัตราที่สูง และสหกรณฯ มีเงินฝากประเภทตาง ๆ บริการแกสมาชิก
 เพืื่อที่สหกรณฯ จะไดนำไปใหผูที่มีความประสงคจะกูเงินตามวัตถุประสงคตาง ๆ ได
5. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค ไดจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เปนทุนสาธารณประโยชนเพื่อเปนสวัสดิการ
 แกสมาชิก เชน จายใหสมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิกเมื่อถึงแกกรรมเปนรายศพตามอายุการเปนสมาชิก 
 จายเปนทุนเพื่อการศึกษาแกบุตรของสมาชกิ เพื่อการสมรส เพื่อสมาชิกผูเปนโสด เพื่อการประกันชีวิต เพื่อภัยพบัิติตาง ๆ 
 เพื่อเกษียณอายุราชการ เพื่อชวยสมทบคารักษาพยาบาล และเพื่อการสาธารณกุศลตาง ๆ 
 เชน รวมบริจาคทอดกฐินพระราชทานกับมหาวิทยาลัย และกับขบวนการสหกรณออมทรัพยอื่น ๆ
6. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
 ในเรื่องเผยแพรความรูความเขาใจงานดานสหกรณออมทรัพย จายเงินบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 ภายในเวลากำหนด เปนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
 โดยปจจุบันถือหุนมูลคา 10,000,000 บาท เขาถือหุนบริษัทสหประกันชีวิตสูงสุดตามที่ไดรับจัดสรร 
 และใหความรวมมือกรมตรวจบัญชีสหกรณในโครงการปรับปรุง
 ระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ และอื่น ๆ

แนวคิด : (Concept)แนวคิด : (Concept)แนวคิด : (Concept)
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำกัด (สอมธ.) เปนหนวยงานหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกำหนดใหมีข้ึนเพ่ือใหเปน
องคกรทางการเงินและจัดหาสวัสดิการใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รูปภาพโดมทั้ง 4 โดม เปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำกัด ซึ่งไดมีการเจริญเติบโตไปกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเริ่มจาก
สอมธ.ทาพระจันทรที่ไดเริ่มกอตั้งป 2515 จนกระท่ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดขยายการศึกษาไปยังศูนยรังสิต ศูนยพัทยา และศูนยลำปาง
โดยใชสัญลักษณแทนดังนี้ 
 รูปที่ 1 แทนโดมทาพระจันทร ตั้งแตป 2515
 รูปที่ 2 แทนโดมทาพระจันทร และศูนยรังสิต ตั้งแตป 2529
 รูปที่ 3 แทนโดมทาพระจันทร ศูนยรังสิต และศูนยพัทยา ตั้งแตป  2537
 รูปที่ 4 แทนโดมทาพระจันทร ศูนยรังสิต ศูนยพทัยา และศูนยลำปาง ตั้งแตป 2539
 ลายเสนสีเหลืองแดง หมายถึงการท่ี สอมธ. ไดเจริญกาวหนาและเติบโตอยางตอเน่ืองคูไปกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนในปจจุบัน
สอมธ. มีสินทรัพยจำนวนทั้งสิ้น 20,852.52 ลานบาท และมีสมาชิกจำนวน 8,263 คน

ปกหลังในปกหน�าใน



สหกรณ� แปลว�า การทํางานร�วมกัน การทํางานร�วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว�า

ต�องร�วมมือกันในทุกด�าน ทั้งในด�านงานที่ทําด�วยร�างกาย ทั้งในด�านงานการที่ทํา

ด�วยสมอง และงานการที่ทําด�วยใจ ทุกอย�างนี้ขาดไม�ได�ต�องพร�อม

(พระราชดํารัสพระราชทานแกผูนําสหกรณการเกษตร สหกรณนิคมและสหกรณประมงทั่วประเทศ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 11 พฤษภาคม 2526)
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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 8

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 9

สารจากประธานกรรมการ 10

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ 11

คณะกรรมการดําเนินการประจําป 2557 12

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยประจําป 2557 14

ผลการดําเนินงานประจําป 2557 17

รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป 2557 59

การเลือกตั้งคณะกรรมการประจําป 2558 67

การรับรองงบการเงินและการจัดสรรกําไรประจําป 2557 70

แผนงานและเปาหมายการดําเนินงานประจําป 2558 100

การพิจารณาวงเงินที่สหกรณจะกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําป 2558 110

การพิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบประจําป 2558 111

การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2558 112

รายงานประจําป� 25572 
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สวัสดิการ

เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิต
❀ เป็นสมาชิกน้อยกว่า 1 ปี   10,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่   1 ปี ถึง 5 ปี 20,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี ถึง 10 ปี 40,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่  11 ปี ถึง 15 ปี 60,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่  16 ปี ถึง 20 ปี 80,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่  21 ปี ถึง 25 ปี 100,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่  26 ปี ถึง 30 ปี 120,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่  31 ปี ถึง 35 ปี 140,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่  36 ปี ถึง 40 ปี 160,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่  41 ปีขึ้นไป    180,000 บาท

การประสบอุบัติเหตุถึงกับสูญเสียชีวิตหร�ออวัยวะ
❀ เสียชีวิต 300,000 บาท

❀ มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 2 ข้าง 300,000 บาท

❀ มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า  300,000 บาท

❀ มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง  300,000 บาท 

❀ เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง 300,000 บาท

❀ มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 180,000 บาท 

❀ เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 180,000 บาท

❀ สายตาหนึ่งข้าง 180,000 บาท

การเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเบิกได้ครั้งละไม่เกิน 15,000 บาท

ทุนสงเคราะห์สมาชิก หร�อคู่สมรส หร�อบิดา หร�อมารดาของสมาชิกประสบภัยพ�บัติ 
❀ ที่พักและทรัพย์สินของสมาชิกเอง ตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท

❀ ที่พักและทรัพย์สินของสมาชิกเช่าอาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 ได้รับความช่วยเหลือไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท 

❀ ที่พักและทรัพย์สินของคู่สมรส หรือบิดา หรือมารดาได้รับความช่วยเหลือไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท 

ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรส หร�อบุตร หร�อบิดา หร�อมารดาของสมาชิก 
❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่  1 ปี ถึง 5 ปี  6,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี ถึง  10 ปี  7,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี  8,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี ถึง 20 ปี  9,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกเกินกว่า  20 ปี ถึง 25 ปี  10,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี ถึง 30 ปี  11,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกเกินกว่า 30 ปี ถึง 35 ปี  12,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกเกินกว่า 35 ปีขึ้นไป    13,000 บาท

ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 
เมื่อสมาชิกสมรสและได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย จะได้รับการช่วยเหลือรายละ 1,500 บาท 
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ทุนสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด
สมาชิกที่เป็นโสดที่เป็นสมาชิกใน สอมธ. ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสวัสดิการในอัตราคนละ 1,500 บาท

ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาล 
สหกรณ์จะจ่ายเงินสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้เฉพาะสมาชิกที่เข้ารับการรักษาประเภทคนไข้ใน อัตราวันละ 300 บาท

แต่ไม่เกินครั้งละ 20 วันต่อครั้ง 

กองทุนเกษียณอายุราชการ
 1. กรณีออกจากราชการหรืองานประจำาเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี 10,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่  16 ปี ถึง 20 ปี 20,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี 30,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี 40,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี 50,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป   60,000 บาท

2. กรณีลาออกจากราชการหรืองานประจำา เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำาตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ถึง  15 ปี 5,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี  10,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี  15,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี 20,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป   25,000 บาท

กรณีสมาชิกอายุครบ 61 ปี ถึง 85 ปีบริบูรณ์ 
❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี  400 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี ถึง 10 ปี  800 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี ถึง 15 ปี  1,600 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี  2,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี  3,000  บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี  4,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี  5,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป    6,000 บาท 

โดยจำานวนเงินที่สมาชิกรับไปแล้ว จะหักออกจากเงินทดแทนตามสิทธิที่สมาชิกจะได้รับจากกรณีเสียชีวิต 

ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพ 
❀ เป็นสมาชิกน้อยกว่า 1 ปี    10,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี  20,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี ถึง 10 ปี  40,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี ถึง 15 ปี  60,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี  80,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี   100,000 บาท 

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี  120,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี  140,000 บาท

❀ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป   160,000 บาท
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Report-a1.indd   7 21/1/2558   23:22



สารจาก

นายกสภามหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มานาน ได้เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีก็เพราะผู้บริหารองค์การและสมาชิก

ได้ทำาหน้าที่ของตนมาด้วยดี ดังนั้นจึงขอให้รักษาให้มีอยู่ตลอดไป และให้เป็นสถานท่ี

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในคราวที่จำาเป็นให้แก่สมาชิก แต่ก็ให้รักษาเงิน

ของสมาชิกให้ปลอดภัยด้วย

ขอบคุณทุกท่านทำางานช่วยกันมา

 

 (ศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร)

 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานประจำาป� 25578 
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สารจาก

อธิการบดี

เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำารายงานประจำาปี 2557 เพื่อ

รายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแก่สมาชิกสหกรณ์ให้ได้รับทราบ จึงเป็นเร่ืองที่น่ายินดีสำาหรับ

สมาชิกทุกท่านท่ีจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าในกิจการของสหกรณ์แห่งนี้ ซ่ึงได้ปฏิบัติยึดมั่นตามอุดมการณ์

ของสหกรณ์อยา่งเข้มแข็งในการชว่ยแกป้ญหาทางเศรษฐกจิและสงัคมของมวลสมาชกิใหม้คีวามอยูด่ ีกนิด ีและ

มีสันติสุขโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กิจการของสหกรณ์นับว่ามีส่วนสำาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์ของ

นานาประเทศท่ีกลไกของสหกรณ์ไดส้รา้งรากฐานทางเศรษฐกจิเพือ่นำาไปสูก่ารเสรมิสรา้งใหผู้ค้นมคีณุภาพชวีติ

ทีด่ขีึน้ ซึง่สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์ดใ้หก้ารสนบัสนนุแกส่มาชกิและภารกจิของมหาวทิยาลัย

ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นเรื่องน่าชื่นชมในความมั่นคงของสถานะสหกรณ์ ที่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2557 มีทุนดำาเนินงานจำานวน 20,189.34 ล้านบาท และมีจำานวนสมาชิกมากถึง 8,229 คน

ความสำาเร็จของการดำาเนินงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของสมาชิก และ

ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ สอมธ. ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

มุ่งมั่นสมดังคำาขวัญที่ใช้ว่า “สร้างชีวิต สร้างหลักฐาน ด้วยบริการ สอมธ.” ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าด้วยความเป็น

นำ้าหนึ่งใจเดียวกันจะช่วยผลักดันให้สหกรณ์เติบโตอย่างยั่งยืน โดยท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณความทุ่มเท 

ร่วมมือร่วมใจตลอดปีท่ีผ่านมาของสมาชิกทุกคนที่ช่วยในการดำาเนินการและขออวยพรให้ สอมธ. จงประสบ

ความสำาเร็จในกิจการทุกด้านต่อไป

 

 (ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 9 
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รายงานประจำาป� 255610 

สารจาก

ประธานกรรมการ สอมธ.

คณะกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 

ชุดที่ 43/2557 ผมในนามของประธานกรรมการ ขอขอบคุณสมาชิก กรรมการ

ดำาเนินงาน ฝายจัดการที่ร่วมดำาเนินงานเพื่อผลประโยชน์ต่อสมาชิก โดยนโยบาย 

อุดมการณ์ของสหกรณ์บรรลุเปาหมายที่วางไว้ ทั้ง จำานวนสมาชิก ทุนดำาเนินการ และ

ผลประกอบการเกินกว่าเปาหมาย ด้านความสุขของสมาชิกได้มีการปรับปรุงระบบ

สวสัดกิาร มกีารทบทวน ซึง่จะใชป้ระโยชนต์อ่ไปในปถีดัไป อกีทัง้ความมัน่คง ประสทิธภิาพ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งด้านการลงทุนและการบริการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จำากัด ยังมีฐานะเป็นสหกรณ์ชั้นนำาและเป็นสหกรณ์ที่มีการปนผลสูงสุดของ

ประเทศ

กระผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน รวมท้ังคณะกรรมการดำาเนินการ และ

เจ้าหน้าท่ี สอมธ. ทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมทุกด้านของ สอมธ. เป็นอย่างดี 

ในรอบปี 2557 ท่ีผ่านมา กระผมหวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุน สอมธ. เป็นอย่างดี

เช่นนี้ตลอดไป

     

 

 (รองศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล กุมาร ปาวา)

 ประธานกรรมการ
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ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์และที่ปร�กษา สอมธ. ป� 2557

ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

รองศาสตราจารย์มนตรี บริสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เต็มใจ สุวรรณทัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ พาหิระ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

ที่ปร�กษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

ดร.อำานวยพล แจ้งเจริญ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 11 
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 43/2557

ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่
รองประธานกรรมการ

นายอภินันท์ ชูหนู
รองประธานกรรมการ

นายโชติศักดิ์ กล่ำาช้าง
รองประธานกรรมการ

นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ

นางนวลรักษ์ ชอบชื่น
เหรัญญิก

รายงานประจำาปี 255712 
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คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 43/2557

นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์
กรรมการ

นายเฉลิมยุทธ ภูศรี
กรรมการ

ผศ.ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์
กรรมการ

รศ.บำารุง สุขพรรณ์
กรรมการ

นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์
กรรมการ

นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์
กรรมการ

นายเอกชัย ราชแสง
กรรมการ

นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า
กรรมการ

นางสาวบรรจง น้ำานวล
กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 13 
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เจ้าหน้าที่...สอมธ. สำานักงานท่าพระจันทร์

นายรังษี ธารารมย์
ผู้จัดการ

นางทิพวรรณ วัฒนสิทธิ์กุล
เจ้าหน้าที่อาวุโส

นางสาวจันทิมา ภู่อ่อน
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ

นางบุศริน ช้างอยู่
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายสุเมธ คงกล่อม
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางสาวนงลักษณ์ สีนวลนนท์สกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางแพรวดาว วงศ์เฉลียว
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางสาววาสนา กิ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางสาวนุชจรี เทียนขาว
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางสาวชุติกาญจน์ แตงเจริญ
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ

นางกิติยา รามณรงค์
เจ้าหน้าที่บัญชีและประมวลผล

นางสุนันทา ญาณศีล
เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์

นางสาวนิตยา โชครักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสหกรณ์

นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก
หัวหน้าฝ่ายบริการเงินออม

นายนุกูลกิต เรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายบริการสินเชื่อ

นางสาวนันทกา เทพดินินทร์
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ

นายนิกร เครือขอน
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ

นางสาวรักชนก นาคนาค
เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์

รายงานประจำาปี 255714 
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นางพรชนัน โรจนเสน
เจ้าหน้าที่อาวุโส

นางสาวอรวรรณ กุลเกียรติงามดี
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ

นางสาวณัฐณิชา งานขยัน
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางจันทวรรณ คุณนามพันธ์
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางสาวนิ่มนวล โพธิกะ
เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์

นางแสงเทียน ปรุงแสง
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวภัทรพร เสนาจันทร์
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางรัตนาวดี ทับทิมศรี
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นายชรินทร์ เทียรใส
พนักงาน

นางสาวสุธารัตน์ จันทเนตร
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ

นางสาวมณธิชา ถาวรวยัคฆ์
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม

นางสาวอ้อยใจ แสงเพ็ชร์
ลูกจ้างชั่วคราว

จ.ส.ต.หญิงศรีสุรีย์ มีแสงเงิน
เจ้าหน้าที่อาวุโส

นางศิวาพร ไชยวานิช
หัวหน้าฝ่ายบริการเงินออม

นางสาวศรัญญา อัญญะกาญจน์
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ

นายชวินโรจน์ โชครัตนมณฑล
พนักงาน

นางสาวกานดา เอี่ยมละออง
พนักงาน

เจ้าหน้าที่...สอมธ. สำานักงานศูนย์รังสิต

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 15 
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ระเบียบวาระที่ 3

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จำากัด 17 

ผลการดําเนินงานในรอบป� 2557
โดยประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ผลการดําเนินงานในรอบป� 2557
โดยประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ในปี 2557 สอมธ.ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�นเป็นอย่�งดี จำ�นวนสม�ชิก สอมธ. ได้เพิ่มขึ้นจ�ก 7,972 คน 

ในปี 2556 เป็น 8,263 คน ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 291 คน เนื่องจ�กบุคล�กรรุ่นใหม่ของมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ให้

คว�มเชื่อมั่นในสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รเป็นสม�ชิก สอมธ. และคว�มมั่นคงของ สอมธ. ในขณะที่ทุนดำ�เนินง�นได้

เพิ่มขึ้นจ�ก 19,404.27 ล้�นบ�ท ในปี 2556 เป็น 20,157.29 ล้�นบ�ท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 753.02 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 3.88 

โดยส่วนใหญ่เป็นก�รเพิ่มขึ้นของเงินรับฝ�กจ�ก 12,035.78 ล้�นบ�ท ในปี 2556 เป็น 13,356.95 ล้�นบ�ท ในปี 2557 หรือ

เพิ่มขึ้น 1,321.17 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 10.98 เนื่องจ�กสม�ชิกผู้ฝ�กมีคว�มเชื่อมั่นในคว�มมั่นคงของ สอมธ. และผลตอบแทน

จ�กอัตร�ดอกเบี้ยเงินรับฝ�กที่สูงกว่�ที่จะได้จ�กสถ�บันก�รเงินอื่น ในขณะที่ทุนเรือนหุ้นได้เพิ่มขึ้นจ�ก 3,287.55 ล้�นบ�ท 

ในปี 2556 เป็น 3,645.68 ล้�นบ�ท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 358.13 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 10.89 เนื่องจ�กสม�ชิกมีคว�มพอใจ

ในอัตร�เงินปันผลของทุนเรือนหุ้นของ สอมธ. ที่อยู่ในอัตร�ที่สูงม�ก (ร้อยละ 8 ในปี 2556) จึงทำ�ให้มีสม�ชิกถือหุ้นเพิ่มม�กขึ้น

ในรอบปี 2557 ทุนสำ�รอง และทุนสะสมอื่นๆ เพ่ิมขึ้นจ�ก 1,261.94 ล้�นบ�ท ในปี 2556 เป็น 1,354.66 ล้�นบ�ท ในปี 2557 

หรือเพิ่มขึ้น 92.72 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 7.35 เนื่องจ�ก สอมธ. มีข้อบังคับในก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ 20 เข้�เป็น

ทุนสำ�รองทุกปี รวมทั้งมีผลก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิเข้�เป็นเงินทุนส�ธ�รณประโยชน์เพิ่มขึ้นจ�กปี 2556 ในขณะที่เงินกู้ยืมของ 

สอมธ. ได้ลดลงจ�ก 2,819.00 ล้�นบ�ท ในปี 2556 คงเหลือ 1,800.00 ล้�นบ�ท ในปี 2557 หรือลดลง 1,019.00 ล้�นบ�ท หรือ

ร้อยละ 36.15 โดยก�รนำ�เอ�พันธบัตรและตร�ส�รก�รเงินระยะย�วที่ สอมธ. มีอยู่ไปคำ้�ประกันเงินกู้ยืมแบบตั๋วสัญญ�ใช้เงินกับ

ธน�ค�รพ�ณิชย์ เพื่อนำ�ม�ใช้เป็นฐ�นในก�รบริห�รต่อทุนไปสู่เป้�หม�ยของก�รมีร�ยได้เพิ่มขึ้น เพื่อทำ�ให้ผลประโยชน์ท�งก�รเงิน

ของ สอมธ. และสม�ชิก สอมธ. สูงขึ้น

ก�รบริห�รเงินทุนที่สำ�คัญของ สอมธ. ประกอบด้วย เงินให้กู้แก่สม�ชิก เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น เงินลงทุนระยะสั้นและ

ระยะย�วที่ให้ผลตอบแทนสูงและไม่ขัดกับข้อบังคับของน�ยทะเบียนสหกรณ์ เงินฝ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จำ�กัด ท่ีมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อรักษ�สภ�พคล่อง เป็นยอดรวมทั้งสิ้น 20,269.89 ล้�นบ�ท โดยเป็นเงินให้กู้แก่สม�ชิก

จำ�นวนเงิน 4,139.71 ล้�นบ�ท (ประกอบด้วย เงินกู้ส�มัญ 1,570.51 ล้�นบ�ท เงินกู้ฉุกเฉิน 10.05 ล้�นบ�ท และเงินกู้พิเศษ 

2,559.15 ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 เท่�น้ัน) เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 9,967.94 ล้�นบ�ท และเงินลงทุนใน

ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน เงินฝ�กประจำ�ชุมนุมสหกรณ์ เงินฝ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ และตร�ส�รก�รเงินอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 6,162.24 ล้�นบ�ท

ในปี 2557 สอมธ. มีร�ยได้รวมท้ังส้ิน 1,007.28 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2556 ซึ่งมีร�ยได้ 933.22 ล้�นบ�ท หรือ

เพิ่มขึ้น 74.06 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 7.94 โดยร�ยได้ของ สอมธ. ประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับเงินให้สม�ชิกกู้ จำ�นวน 199.23 

ล้�นบ�ท (ร้อยละ 19.78) ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน จำ�นวน 807.64 ล้�นบ�ท (ร้อยละ 80.18) และร�ยได้อื่นๆ จำ�นวน 0.41 ล้�นบ�ท 

(ร้อยละ 0.04) ในขณะที่ค่�ใช้จ่�ยของ สอมธ. ได้เพิ่มขึ้นจ�ก 559.35 ล้�นบ�ท ในปี 2556 เป็น 591.51 ล้�นบ�ท ในปี 2557 

หรือเพิ่มขึ้นจำ�นวน 32.16 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 5.75 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่�ใช้จ่�ยจ�กดอกเบี้ยจ่�ย เป็นจำ�นวน 537.23 ล้�นบ�ท 

(ร้อยละ 90.82 ของค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด) และค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นจำ�นวน 54.28 ล้�นบ�ท (ร้อยละ 9.18 ของค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด) 

ทำ�ให้ในปี 2557 สอมธ. มีกำ�ไรสุทธิ 415.77 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กกำ�ไรสุทธิ 373.87 ล้�นบ�ท ในปี 2556 หรือมีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

41.90 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.21

ในด้�นก�รจัดสวัสดิก�รให้แก่สม�ชิกในปี 2557 สอมธ. ได้ใช้จ่�ยเงินทุนส�ธ�รณประโยชน์แก่สม�ชิกเป็นจำ�นวน 

6,027,500.00 บ�ท โดยจ่�ยเป็นเงินเพื่อส่งเสริมก�รศึกษ�บุตรสม�ชิก 3,453,100.00 บ�ท จ่�ยเพื่อสวัสดิก�รของสม�ชิก 

2,444,400.00 บ�ท (ก�รสมรส ก�รศพ ค่�รักษ�พย�บ�ล สม�ชิกผู้เป็นโสด) เพื่อกิจกรรมและก�รกุศลของมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
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จำ�นวน 50,000.00 บ�ท (ประกอบด้วย กฐินพระร�ชท�น มธ. จำ�นวน 40,000.00 บ�ท สนับสนุนร้�นธรรมศ�สตร์ก�ช�ด  

จำ�นวน 10,000.00 บ�ท) และช่วยเหลือสม�ชิกประสบภัยพิบัติ 80,000.00 บ�ท จ่�ยเงินกองทุนทดแทน 6,594,635.52 บ�ท  

เพื่อเป็นค่�เบี้ยประกันอุบัติเหตุให้แก่สม�ชิกทุกคนเป็นจำ�นวนเงิน 1,330,134.00 บ�ท กรณีสม�ชิกถึงแก่กรรมจำ�นวน 22 ร�ย  

เป็นเงิน 1,990,000.00 บ�ท ค�่รักษ�พย�บ�ลกรณีประสบอุบัติเหตุจำ�นวน 92 ร�ย เป็นเงิน 367,035.52 บ�ท กรณีสม�ชิกเสียชีวิต

จ�กก�รประสบอุบัติเหตุ จำ�นวน 1 ร�ย เป็นจำ�นวนเงิน 300,000.00 บ�ท จ่�ยเงินกองทุนทดแทนร�ยปีให้แก่สม�ชิกที่มีอ�ยุตั้งแต่  

61 ปี ถึง 85 ปี จำ�นวน 411 ร�ย เป็นจำ�นวนเงิน 3,937,600.00 บ�ท และจ่�ยเงินกองทุนเกษียณอ�ยุร�ชก�ร จำ�นวน 74 ร�ย  

เป็นจำ�นวนเงิน 2,970,000.00 บ�ท และให้ทุนก�รศึกษ�แก่นักศึกษ�โครงก�รเรียนดีจ�กชนบท จำ�นวน 200,000.00 บ�ท

ในด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พวิช�ก�รแก่สม�ชิกได้จัดสัมมน�สม�ชิกนอกสถ�นที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 210 คน ครั้งที่ 1 วันที่  

5-6 กรกฎ�คม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์เบลล� จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 พฤศจิก�ยน 2557 ณ โรงแรม  

เอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดก�ญจนบุรี ใช้จ่�ยเงินจำ�นวน 658,193.00 บ�ท จัดสัมมน�สม�ชิกต�มหน่วยง�น 9 หน่วยง�น  

(กองกิจก�รนักศึกษ� กองง�นศูนย์รังสิต กองแผนง�น คณะนิติศ�สตร์ ศูนย์บริก�รก�รกีฬ� กองอ�ค�รสถ�นที่ศูนย์รังสิต  

กองคลัง สถ�บันประมวลข้อมูลฯ และวิทย�ลัยนวัตกรรม) ให้เงินสนับสนุน 61,400.00 บ�ท จัดโครงก�รส่งเสริมจริยธรรม  

จัดเลี้ยงอ�ห�รกล�งวันคนชร� ณ สถ�นสงเคร�ะห์คนชร� บ้�นนครปฐม จังหวัดนครปฐม และมอบสมทบเป็นค�่อ�ห�รกล�งวันให้กับ

สถ�นสงเคร�ะห์คนชร� บ�้นนครปฐมใช้จ�่ยเงินจำ�นวน 70,079.00 บ�ท 

ในด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พของกรรมก�รและเจ้�หน้�ที่ได้จัดส่งกรรมก�รดำ�เนินก�รเข้�ร่วมก�รสัมมน�กรรมก�รใหม่  

เข้�ร่วมโครงก�รสัมมน�ไตรภ�คีเจ้�หน้�ท่ี ระหว่�งสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�น

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย จำ�กัด และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด จำ�นวน 22 คน โดยปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

พนักง�นธน�ค�รแห่งประเทศไทย จำ�กัด เป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดสัมมน�ระหว่�งวันที่ 17-19 ตุล�คม 2557 ณ โรงแรม SIR 

JAMES RESORT จังหวัดสระบุรี ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้าง ความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และการเตรียมความพร้อม 

ของสหกรณ์ สู่ AEC” พร้อมทั้งได้จัดโครงก�รเอื้ออ�ทรต่อชุมชนและสังคม โดยร่วมบริจ�คเงินให้กับโรงเรียนบ้�นป�งแก  

อำ�เภอป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม� นอกจ�กนี้ได้ร่วมโครงก�รสัมมน�ไตรภ�คีวิช�ก�รเพื่อสหกรณ์โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ 

พนักง�นธน�ค�รแห่งประเทศไทย จำ�กัด เป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดสัมมน�ระหว่�งวันที่ 15-17 พฤศจิก�ยน 2557 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์  

อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปี 2557”

ในด้�นก�รประช�สัมพันธ์ข่�วส�ร ก�รดำ�เนินง�นของ สอมธ. ได้มีก�รจัดแผ่นปลิวประช�สัมพันธ์ข่�วส�รเร่งด่วน 

ควบคู่กันไปกับก�รเผยแพร่ข่�วส�รท�งเว็บไซต์ออนไลน์ มีก�รจัดโครงก�รฝึกอบรมคว�มรู้สู่อ�ชีพหลักสูตรระยะส้ันจำ�นวน 3  

หลักสูตร จำ�นวน 6 ครั้ง ให้แก่สม�ชิกท่�พระจันทร์และศูนย์รังสิตมีสม�ชิกเข้�ร่วมโครงก�ร 139 คน ใช้งบประม�ณจำ�นวน  

70,841.00 บ�ท จัดง�นเลี้ยงเกษียณอ�ยุร�ชก�รประจำ�ปี 2557 ณ โรงแรมใบหยก เพื่อตอบแทนสม�ชิกที่มีอุปก�รคุณแก่ สอมธ.  

มีสม�ชิกเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย และผู้บริห�รระดับคณะต่�งๆ คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร และเจ้�หน้�ท่ีเข้�ร่วม

โครงก�ร รวมทั้งสิ้น 67 คน ใช้งบประม�ณ 127,800.00 บ�ท มอบเงินเพื่อจัดทำ�เสื้อกีฬ�บุคล�กรจำ�นวน 1,500 ตัว เป็นจำ�นวนเงิน 

180,000 บ�ท

ในด้�นสนับสนุนขบวนก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ สอมธ. ได้ให้ก�รสนับสนุนทั้งด้�นเงินทุน ก�รให้คว�มรู้ท�งวิช�ก�ร 

ด้�นสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งก�รร่วมเป็นเจ้�ภ�พก�รจัดสัมมน�วิช�ก�รไตรภ�คี ก�รต้อนรับและให้คว�มรู้แก่กรรมก�รและ 

เจ�้หน้�ที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่�งๆ ที่ขอม�ดูง�นก�รบริห�รสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จำ�กัด 

ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จำ�กัด ยังคงได้รับก�รประเมินม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รจ�ก 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีม�ตรฐ�นระดับดีเลิศอีกปีหนึ่ง
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คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป� 2557คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป� 2557

คณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	43	ประจำาปี	2557	ประกอบด้วย

 1. รองศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์กัมม�ล กุม�ร ป�ว� ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�ยอภินันท์ ชูหนู รองประธ�นกรรมก�ร

 3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์มงคล  ตั้งเง็กกี่ รองประธ�นกรรมก�ร

 4. น�ยโชติศักดิ์  กลำ่�ช้�ง รองประธ�นกรรมก�ร

 5. น�งนวลรักษ์  ชอบชื่น เหรัญญิก

 6. น�งก�ญจน�ภรณ์  จิตต์สง่� กรรมก�ร

 7. น�งส�วจุฬ�ภรณ์  พรหมม�พันธุ์ กรรมก�ร

 8. น�ยเฉลิมยุทธ  ภูศรี กรรมก�ร

 9. น�งส�วบรรจง  นำ้�นวล กรรมก�ร

 10. รองศ�สตร�จ�รย์บำ�รุง  สุขพรรณ์ กรรมก�ร

 11. น�งส�วมนทิร�  ตุล�คุปต์ กรรมก�ร

 12. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วีรวิทย์  เศรษฐวงศ์ กรรมก�ร

 13. น�งส�วศิริรัตน์  เดชกุลทรัพย์ กรรมก�ร

 14. น�ยเอกชัย  ร�ชแสง กรรมก�ร

 15. น�งส�วทรงศรี  สนธิทรัพย์ กรรมก�รและเลข�นุก�ร

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รแต่งตั้งผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ด้�นก�รบริห�รง�นเข้�ม�ช่วยในก�ร

ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ� ตลอดจนเพื่อให้ก�รบริห�รง�นเกิดคว�มคล่องตัว จึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษ�และคณะอนุกรรมก�รชุดต่�งๆ 

เพื่อรับผิดชอบดำ�เนินง�น สอมธ. ดังนี้

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	และที่ปรึกษา	สอมธ.	ปี	2557

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ศ�สตร�จ�รย์นรนิติ เศรษฐบุตร

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

รองศ�สตร�จ�รย์มนตรี  บริสุทธิ์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์เต็มใจ  สุวรรณทัต

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พิชัย  จรรย์ศุภรินทร์

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.มนูญ  พ�หิระ

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรวุฒิ  หิรัญรักษ์

ที่ปรึกษา
รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วีรย�  ฉิมอ้อย

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วันชัย  ธนะวังน้อย

น�ยปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

ดร.อำ�นวยพล  แจ้งเจริญ
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1.	 คณะอนุกรรมการวางแผน
ทำ�หน้�ที่ก�รว�งแผนและกำ�หนดแนวท�ง  และทิศท�งนโยบ�ยของสหกรณ์  ก�รประเมินผล ก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ 

ว�งม�ตรก�รและแนวท�งเงินออมและเงินกู้ของสม�ชิก รวมทั้งก�รว�งแผน เพื่อก�รดำ�เนินก�รโครงก�รต่�งๆ เพื่อคว�มก้�วหน้� 

และเจริญเติบโตของ สอมธ. ประกอบด้วยกรรมก�รอำ�นวยก�ร และประธ�นอนุกรรมก�รทุกชุด ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

 1. รองศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์กัมม�ล กุม�ร ป�ว� ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�ยอภินันท ์ ชูหนู กรรมก�ร

 3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์มงคล ตั้งเง็กกี่ กรรมก�ร

   4. น�ยโชติศักดิ์ กลำ่�ช้�ง กรรมก�ร

 5. น�งส�วทรงศรี สนธิทรัพย์  กรรมก�ร

 6. น�งนวลรักษ ์ ชอบชื่น  กรรมก�ร

 7. รองศ�สตร�จ�รย์บำ�รุง  สุขพรรณ์  กรรมก�ร

 8. น�ยรังษี ธ�ร�รมย์ กรรมก�ร

 9. น�งแสงเทียน ปรุงแสง  กรรมก�ร

 10. น�งส�วนงลักษณ ์ สีนวลนนท์สกุล เลข�นุก�ร

2.	 คณะกรรมการอำานวยการ	
ทำ�หน้�ท่ีบริห�รและควบคุมสภ�พคล่องท�งก�รเงินของสหกรณ์  ก�รบริห�รเงินเพื่อก�รลงทุนรวมทั้งก�รควบคุม 

บริห�รง�นจัดก�ร และก�รบริห�รท่ัวไป ประกอบด้วยประธ�นกรรมก�ร รองประธ�นกรรมก�ร เหรัญญิก เลข�นุก�ร ผู้จัดก�ร  

ผู้ช่วยผู้จัดก�ร (ศูนย์รังสิต) ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

 1. รองศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์กัมม�ล กุม�ร ป�ว� ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�ยอภินันท ์ ชูหนู  กรรมก�ร

 3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์มงคล ตั้งเง็กกี่ กรรมก�ร

   4. น�ยโชติศักดิ์ กลำ่�ช้�ง กรรมก�ร

 5. น�งส�วทรงศรี สนธิทรัพย์  กรรมก�ร

 6. น�งนวลรักษ ์ ชอบชื่น  กรรมก�ร

 7. น�ยรังษี ธ�ร�รมย ์ กรรมก�ร

 8. น�งแสงเทียน ปรุงแสง  กรรมก�ร

 9. น�งบุศริน ช�้งอยู่ เลข�นุก�ร

3.	 คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน
ทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�กลั่นกรองคำ�ขอกู้  ประเภทพิเศษ ว�งแนวท�ง ตรวจสอบ ติดต�มให้เป็นไปต�มระเบียบแล้วนำ�เสนอ 

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร และมีอำ�น�จในก�รอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

 1. น�ยอภินันท ์ ชูหนู ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�ยโชติศักดิ์ กลำ่�ช�้ง  กรรมก�ร 

 3. น�งนวลรักษ ์ ชอบชื่น  กรรมก�ร 

 4. น�ยเฉลิมยุทธ ภูศร ี กรรมก�ร

 5. น�งส�วทรงศรี สนธิทรัพย์  กรรมก�ร 

 6. น�งส�วศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์  กรรมก�ร

 7. น�ยรังษี ธ�ร�รมย์ กรรมก�ร
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 8. น�งแสงเทียน ปรุงแสง กรรมก�ร

 9. น�ยนุกูลกิต เรืองศรี เลข�นุก�ร 

4.	 คณะกรรมการเงินกู้สามัญ
ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�อนุมัติคำ�ขอกู้เงินประเภทส�มัญ ก�รตรวจสอบ ก�รติดต�มรวมทั้งก�รว�งแนวท�งต่�งๆ  เพื่อให้เป็นไป

ต�มระเบียบ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อย�่งมีประสิทธิภ�พ ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

 1. น�ยโชติศักดิ์ กลำ่�ช้�ง ประธ�นกรรมก�ร 

 2. น�งก�ญจน�ภรณ์ จิตต์สง่� กรรมก�ร 

 3. น�ยเฉลิมยุทธ ภูศร ี กรรมก�ร

 4. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ ์ กรรมก�ร

 5. น�ยรังษี ธ�ร�รมย์ กรรมก�ร

 6. น�งแสงเทียน ปรุงแสง กรรมก�ร

 7. น�ยนุกูลกิต เรืองศรี  เลข�นุก�ร 

5.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน์	เงินกองทุนทดแทน	

	 และกองทุนเกษียณอายุราชการ	
ทำ�หน้�ที่อนุมัติคำ�ขอรับก�รช่วยเหลือก�รฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ ส�ธ�รณภัย หรือภัยพิบัติต่�งๆ เงินทุนเพื่อก�รศึกษ�  

เงนิกองทนุทดแทนและเงนิกองทนุเกษยีณอ�ยรุ�ชก�ร รวมทัง้ก�รว�งแนวท�งในก�รใหก้�รสงเคร�ะห ์และสวสัดกิ�รต�่งๆ เพ่ือพจิ�รณ�

ให้คว�มช่วยเหลือแก่สม�ชิกที่ได้รับคว�มเดือดร้อนและอื่นๆ ให้เป็นไปต�มระเบียบ ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

 1. รองศ�สตร�จ�รย์บำ�รุง สุขพรรณ์ ประธ�นอนุกรรมก�ร

 2. น�ยอภินันท ์ ชูหนู อนุกรรมก�ร

 3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์มงคล ตั้งเง็กกี่  อนุกรรมก�ร

 4. น�งนวลรักษ ์ ชอบชื่น  อนุกรรมก�ร 

 5. น�งก�ญจน�ภรณ์ จิตต์สง่�  อนุกรรมก�ร

 6. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ ์ อนุกรรมก�ร

 7. น�ยรังษี ธ�ร�รมย์ อนุกรรมก�ร

 8. น�งแสงเทียน ปรุงแสง อนุกรรมก�ร

 9. น�งส�ววันเพ็ญ หนูเล็ก เลข�นุก�ร

6.	 คณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย	์
ทำ�หน้�ท่ีจัดอบรม สัมมน� และวิเทศวิช�ก�ร เพื่อพัฒน�กรรมก�ร เจ้�หน้�ที่ และสม�ชิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 

เสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจให้แก่กรรมก�ร เจ้�หน้�ที่ สม�ชิกในบทบ�ทหน้�ที่ของตนเอง อันจะก่อให้เกิดก�รพัฒน� 

เจริญเติบโตแก่ สอมธ. อย่�งมีเสถียรภ�พ ทั้งในระยะส้ันและระยะย�ว ตลอดจนจัดอบรมสัมมน�แก่ขบวนก�รสหกรณ์ทั่วไป  

ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

 1. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์มงคล ตั้งเง็กกี่ ประธ�นอนุกรรมก�ร

 2. น�งส�วจุฬ�ภรณ์ พรหมม�พันธุ์ อนุกรรมก�ร

 3. น�งส�วบรรจง นำ้�นวล  อนุกรรมก�ร

 4. น�งส�วมนทิร� ตุล�คุปต์ อนุกรรมก�ร

 5. น�งส�วศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์  อนุกรรมก�ร
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 6. น�ยเอกชัย ร�ชแสง  อนุกรรมก�ร 

 7. น�งส�วนิตย� โชครักษ์ เลข�นุก�ร

7.	คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์		 	
ทำ�หน้�ที่เผยแพร่ข่�วส�ร และให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องก�รบริห�รง�นของ สอมธ. แก่มวลสม�ชิก เสริมสร้�ง 

คว�มเข้�ใจอันดีระหว่�ง สอมธ. สม�ชิก คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร เจ้�หน้�ที่ ตลอดจนส่ือส�รเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจอันดีกับ 

สหกรณ์อื่น ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

 1. น�งส�วทรงศรี สนธิทรัพย์ ประธ�นอนุกรรมก�ร 

 2. น�งส�วจุฬ�ภรณ์ พรหมม�พันธุ์ อนุกรรมก�ร

 3. รองศ�สตร�จ�รย์บำ�รุง สุขพรรณ์  อนุกรรมก�ร

 4. น�งส�วบรรจง นำ้�นวล  อนุกรรมก�ร

  5. น�งส�วมนทิร� ตุล�คุปต ์ อนุกรรมก�ร

 6. น�ยเอกชัย ร�ชแสง  อนุกรรมก�ร 

 7. น�งสุนันท� ญ�ณศีล เลข�นุก�ร

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 43 มีนโยบ�ยบริห�รก�รเงินโดยยึดหลักคว�มมั่นคงและให้ผลตอบแทนดีที่สุด เพื่อสร้�ง

คว�มมีเสถียรภ�พให้กับ สอมธ. และรักษ�ผลประโยชน์ให้แก่มวลสม�ชิก ส่วนนโยบ�ยก�รบริห�รง�นยึดหลักกระจ�ยก�รบริห�ร 

ให้กับคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร และคณะอนุกรรมก�รต่�งๆ ซึ่งรับผิดชอบภ�ยใต้กฎ ระเบียบ มติ และข้อบังคับ สอมธ. รวมทั้ง 

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยจิตสำ�นึกที่ดีของเจ้�หน้�ที่ สอมธ. ทุกคน มีผลทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�น 

ของ สอมธ. ในรอบปี 2557 ประสบผลสำ�เร็จ ส�ม�รถทำ�กำ�ไรให้แก่สหกรณ์ฯ ได้อย่�งเหม�ะสม ก�รเพิ่มขึ้นของทุนดำ�เนินก�รแสดง

ให้เห็นว่� สอมธ. มีเสถียรภ�พท�งก�รเงินที่มั่นคง คว�มสำ�เร็จที่ สอมธ. ได้รับม�ทั้งหมดเกิดจ�กคว�มไว้ว�งใจ คว�มเชื่อใจ และ 

คว�มศรัทธ�ของสม�ชิกท่ีมีต่อ สอมธ. ดังน้ัน เพื่อตอบแทนสม�ชิกทุกท่�น สอมธ. พย�ย�มอย่�งยิ่งที่จะสร้�งสรรค์สิ่งต่�งๆ ที่เป็น

ประโยชน์กลับคืนสู่สม�ชิกในทุกๆ ด�้นทั้งท�งตรงและท�งอ้อมดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

ปี 2557 ปี 2556 ผลต่าง หน่วย

1. สม�ชิกเข้�ใหม่ 405 367 38 คน

2. ทุนดำ�เนินง�น
 2.1 ทุนเรือนหุ้น
 2.2 เงินรับฝ�ก
 2.3 ทุนสำ�รอง, ทุนสะสม และอื่นๆ
 2.4 เงินกู้ยืม

20,157.29
3,645.68

13,356.95
1,354.66
1,800.00

19,404.27
3,287.55

12,035.78
1,261.94
2,819.00

753.02
358.13

1,321.17
92.72

(1,019.00)

ล�้นบ�ท
ล�้นบ�ท
ล�้นบ�ท
ล�้นบ�ท
ล�้นบ�ท

3. เงินให้กู้แก่สม�ชิก 4,139.71 3,575.13 564.58 ล�้นบ�ท

4. กำ�ไรสุทธิ 415.77 373.87 41.90 ล�้นบ�ท
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สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ ของ สอมธ. ในปี 2557 พอสรุปร�ยละเอียดได้ดังนี้

1.	 ด้านการบริหารงานทั่วไป
 1.1 ด้านสมาชิก ด้วยก�รบริห�รง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พของ สอมธ. และยึดหลักคืนผลประโยชน์กลับสู่สม�ชิก 

ให้ดีที่สุด ย่อมเป็นแรงจูงใจให้มีผู้สนใจสมัครเข้�เป็นสม�ชิก ซึ่งในปี 2557 มีจำ�นวน 405 ร�ย สรุปจำ�นวนสม�ชิกมีดังนี้

  จำ�นวนสม�ชิก ณ วันที่ 1 มกร�คม 2557 7,972 คน

  บวก สม�ชิกสมัครใหม่ระหว่�งปี 405 คน

    8,377 คน

  หัก พ้นจ�กสม�ชิกภ�พระหว่�งปี 94 คน 

    สม�ชิกถึงแก่กรรมระหว�่งปี 20 คน

  จำ�นวนสม�ชิก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 8,263 คน

 1.2 ด้านการให้บริการเงินรับฝากจากสมาชิก ก�รดำ�เนินง�นในรอบปี 2557 ยังคงให้คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับ

บริก�รด้�นเงินฝ�ก โดยคำ�นึงถึงอัตร�ดอกเบ้ียท่ีให้กับสม�ชิกจะต้องสูงกว่�ธน�ค�รพ�ณิชย์ เพื่อเป็นก�รรักษ�ฐ�นลูกค้�เงินรับฝ�ก 

ของ สอมธ. ตลอดจนเพื่อให้ส�ม�รถแข่งกับสถ�บันก�รเงินภ�ยนอกได้ รวมทั้งเพื่อเป็นก�รส่งเสริมก�รออมของสม�ชิกโดยยึดต�ม

หลักก�รของสหกรณ์ คือก�รช่วยเหลือตนเองและก�รช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และด้วยคว�มเช่ือม่ันและคว�มไว้ว�งใจของสม�ชิก 

ที่มีต่อ สอมธ. ทำ�ให้ยอดเงินรับฝ�กของสม�ชิก ณ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวนถึง 13,356.95 ล้�นบ�ท

 1.3 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก สอมธ. ให้บริก�รเงินกู้แก่สม�ชิกเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเท�คว�มเดือดร้อน 

ด้�นก�รเงิน อีกท้ังช่วยเสริมสร้�งฐ�นะคว�มเป็นอยู่และคุณภ�พชีวิตของสม�ชิกให้ดีขึ้น ในปี 2557 สอมธ. ได้ปรับปรุงระเบียบ  

สอมธ. ว�่ด้วยเงินกู้พิเศษ โดยก�รเพิ่มวงเงินสำ�หรับสม�ชิกที่มีอ�ยุก�รเป็นสม�ชิกตั้งแต่ 3-11 เดือน กู้ได้ 2 ล้�นบ�ท ปรับเป็นกู้ได้  

3 ล�้นบ�ท หรือเป็นสม�ชิก 60-83 เดือน ส�ม�รถกู้ได้ 5 ล้�นบ�ท ปัจจุบันกู้ได้เป็น 6 ล้�นบ�ท หรือเดิมเป็นสม�ชิก 157 เดือน 

ขึน้ไป ส�ม�รถกูไ้ดใ้นวงเงนิ 10 ล�้นบ�ท ปจัจบุนัเปน็สม�ชกิ 132 เดอืนขึน้ไป ส�ม�รถกูไ้ดใ้นวงเงนิ 10 ล�้นบ�ท และปรบัปรงุระเบยีบ 

สอมธ. ว่�ด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับก�รให้บริก�รในปัจจุบัน 

  สำ�หรบันโยบ�ยในเรือ่งของอตัร�ดอกเบีย้เงนิใหกู้แ้กส่ม�ชกิ สอมธ. ยงัคงอตัร�ดอกเบีย้ทีต่ำ�่กว�่ธน�ค�รพ�ณชิย ์ 

เนื่องจ�ก สอมธ. มิได้มุ่งหวังกำ�ไรในก�รดำ�เนินง�น แต่เป็นก�รช่วยเหลือซึ่งกันและกันต�มหลักก�รของสหกรณ์ ดังจะเห็น 

ได้จ�กก�รปรับอัตร�ดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สม�ชิก ซึ่งในปี 2557 สอมธ. ไม่ได้ปรับอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นแต่ประก�รใด ยังคง 

อัตร�ดอกเบี้ยที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี และถ้�หักเฉลี่ยคืนร้อยละ 14 แล้ว สม�ชิกจะเสียดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4.51 ต่อปี หรือร้อยละ 0.38 

ต่อเดือนเท่�นั้น
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

ประจำาปี 2557 และ 2556

ประเภทเงินกู้
ปี 2557 ปี 2556 เพิ่ม (ลด)

ยอดคงเหลือ (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 57

ราย จำานวนเงิน ราย จำานวนเงิน ราย จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

1. ฉุกเฉิน 3,742 59,776,300.00 2,472 31,728,100.00 1,270 28,048,200.00 88.40 10.05 0.24

2. ส�มัญ 5,134 1,515,614,700.00 5,259 1,372,950,890.00 (125) 142,663,810.00 10.39 1,562.51 37.74

3. ฟ้�ใส - - - - - - - 2.74 0.07

4. ปันผล 613 6,101,300.00 533 5,104,600.00 80 996,700.00 19.53 5.16 0.13

5. มห�อุทกภัย - - - - - - - 0.10 0.00

6. พิเศษ 751 984,266,602.25 673 694,347,900.00 78 289,918,702.25 41.75 2,559.15 61.82

10,240 2,565,758,902.25 8,937 2,104,131,490.00 1,303 461,627,412.25 21.94 4,139.71 100.00

  1.3.1 จ�กต�ร�งดังกล่�ว สม�ชิกได้ใช้บริก�รด้�นเงินกู้พิเศษถึงจำ�นวน 2,559.15 ล้�นบ�ท เท่�กับ 

ร้อยละ 61.82 ของยอดเงินที่ให้สม�ชิกกู้ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่�สม�ชิกได้กู้เงินเพื่อนำ�ไปใช้จ่�ยในก�รช่วยเสริมสร้�งฐ�นะ 

คว�มเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น

  1.3.2 จำ�นวนก�รกู้พิเศษ ปี 2557 จำ�นวน 751 ร�ย นั้นส�ม�รถแยกประเภทได้ดังนี้

  ✿ เพื่อก�รเคหะสงเคร�ะห์ 600 ร�ย เป็นเงิน 815,563,202.25 บ�ท

  ✿ เพื่อซื้อที่ดิน 16 ร�ย เป็นเงิน 15,991,000.00 บ�ท

  ✿ เพื่อซื้อรถยนต์ 26 ร�ย เป็นเงิน  19,580,400.00 บ�ท

  ✿ เพื่อก�รลงทุนประกอบอ�ชีพ 109 ร�ย เป็นเงิน 133,132,000.00 บ�ท

 1.4 ด้านการลงทุนของ สอมธ. จ�กคว�มศรัทธ�และเชื่อมั่นของสม�ชิกที่มีต่อ สอมธ. ทำ�ให้ส�ม�รถระดมเงินจ�ก

สม�ชิกได้ในจำ�นวนที่สูงขึ้นทุกปี ซึ่งเงินรับฝ�กเหล่�นี้ถือเป็นทุนดำ�เนินง�นส่วนสำ�คัญที่นำ�ม�บริห�รกิจก�ร คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

ได้ยึดหลักปฏิบัติว่�จะต้องสนองตอบคว�มต้องก�รของสม�ชิก สอมธ. ก่อนเป็นคว�มสำ�คัญลำ�ดับแรก ดังจะเห็นว่� สอมธ. อนุมัติ 

ให้เงินกู้แก่สม�ชิกได้เต็มต�มสิทธิอย่�งครบถ้วนตลอดม� นอกจ�กนี้ก�รพิจ�รณ�ลงทุนในระยะสั้นมีส่วนสำ�คัญในก�รบริห�ร 

สภ�พคล่องด้วยเพื่อให้มีเงินสดหมุนกลับม�ใช้ได้โดยเร็ว โดย สอมธ. พิจ�รณ�ลงทุนระยะสั้นกับสถ�บันก�รเงินที่มีฐ�นะมั่นคง 

  ทุนดำ�เนินง�นส่วนที่เหลือ สอมธ. ได้ห�แหล่งลงทุนภ�ยนอกโดยก�รให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ออมทรัพย์  

หน่วยร�ชก�รด้วยกันท้ังระยะสั้นและระยะย�วเพื่อเป็นก�รสนับสนุนขบวนก�รสหกรณ์ และเสริมสร้�งคว�มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ในระหว่�งสหกรณ์ โดยคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รจะพิจ�รณ�ลงทุนเฉพ�ะกับสหกรณ์ที่มีฐ�นะท�งก�รเงินที่ม่ันคง นอกจ�กนี้ยังต้อง

จัดให้มีก�รคำ้�ประกันในฐ�นะส่วนตัวโดยคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รทั้งชุดและผู้จัดก�รของสหกรณ์นั้นด้วย ในรอบปี 2557 สอมธ.  

ได้ลงทุนกับสหกรณ์อื่นเป็นจำ�นวนเงิน 6,954.50 ล้�นบ�ท และมียอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2557 จำ�นวน 9,967.94 ล้�นบ�ท  

ได้รับผลตอบแทนท้ังสิ้น 525.22 ล้�นบ�ท เป็นร้อยละ 52.17 ของร�ยได้ สอมธ. ประจำ�ปี 2557 และสืบเนื่องจ�กคว�มที่มี 

สภ�พคล่องในระบบสหกรณ์ม�ก ทำ�ให้สหกรณ์ต้องปรับตัวในก�รนำ�เงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้ได้ผลตอบแทนอย่�งเหม�ะสม  

โดยคำ�นึงถึงคว�มม่ันคงของสหกรณ์ม�กกว่�ผลตอบแทน โดยก�รลงทุนในรูปของพันธบัตร หุ้นกู้ และเงินฝ�ก ณ สิ้นปี 2557  

มียอดคงเหลือจำ�นวน 6,162.24 ล้�นบ�ท
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 1.5 ด้านเงินทุนสาธารณประโยชน์ ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2557 ที่ประชุมได้อนุมัติก�รจัดสรรเงินทุน 

ส�ธ�รณประโยชน์เป็นจำ�นวนเงิน 10,757,028.30 บ�ท ร้อยละ 2.88 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2556 ซ่ึงก�รจัดสรรดังกล่�ว  

มีจุดมุ่งหม�ยในก�รใช้เพื่อจัดสรรสวัสดิก�รต่�งๆ กลับคืนสู่ตัวสม�ชิกและครอบครัวสม�ชิกเป็นสำ�คัญ

  ในปี 2557 สอมธ. ได้จ่�ยเงินทุนส�ธ�รณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิก�รแก่สม�ชิกและครอบครัวตลอดจน 

สนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ ของมห�วิทย�ลัย และบริจ�คเพื่อส�ธ�รณกุศลเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 6,027,500.00 บ�ท จ่�ยเงินกองทุน

ทดแทนสม�ชิกเป็นจำ�นวนเงิน 6,594,635.52 บ�ท และจ่�ยเงินกองทุนเกษียณอ�ยุร�ชก�รเป็นจำ�นวนเงิน 2,970,000.00 บ�ท  

รวมเป็นเงินที่จ่�ยเพื่อสวัสดิก�รสม�ชิกและครอบครัวสม�ชิกจำ�นวนทั้งสิ้น 15,592,135.52 บ�ท

 1. จ่�ยทุนก�รศึกษ�บุตรของสม�ชิก 1,291 ทุน 3,453,100.00 บ�ท

 2. จ่�ยเงินทุนเกี่ยวกับก�รสมรสของสม�ชิก 72 ร�ย 108,000.00 บ�ท

 3. จ่�ยเพื่อก�รสงเคร�ะห์เกี่ยวกับก�รศพของคู่สมรส     

  หรือบุตร หรือบิด� หรือม�รด� 166 ร�ย 1,523,000.00 บ�ท

 4. จ่�ยเพื่อสมทบเป็นค่�รักษ�พย�บ�ล 419 ร�ย 618,900.00 บ�ท

 5. จ่�ยเงินช่วยเหลือสม�ชิกที่ มธ. ให้ออกจ�กร�ชก�รเพร�ะเหตุทุพพลภ�พ 80,000.00 บ�ท 

 6. จ่�ยเพื่อสวัสดิก�รสำ�หรับสม�ชิกผู้เป็นโสด 13 ร�ย 19,500.00 บ�ท

 7. จ่�ยเงินสมทบเป็นเจ�้ภ�พสวดพระอภิธรรมศพ 19 ร�ย 95,000.00 บ�ท  

 8. จ่�ยเงินช่วยเหลือสม�ชิกประสบภัยพิบัติ 19 ร�ย 80,000.00 บ�ท

จ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยและร่วมการกุศลต่างๆ
 1. บริจ�คกฐินพระร�ชท�น มธ. 40,000.00 บ�ท

 2. สนับสนุนก�รออกร้�นธรรมศ�สตร์ก�ช�ด 10,000.00 บ�ท

จ่ายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก
 1. กรณีสม�ชิกเสียชีวิต 22 ร�ย 1,990,000.00 บ�ท

 2. กรณีสม�ชิกประสบอุบัติเหตุจ่�ยค�่รักษ�พย�บ�ล 92 ร�ย 367,035.52 บ�ท 

 3. กรณีสม�ชิกเสียชีวิตเนื่องจ�กประสบอุบัติเหตุ 1 ร�ย 300,000.00 บ�ท

 4. กรณีสม�ชิกอ�ยุครบ 61-65 ปีบริบูรณ์ จำ�นวน 173 ร�ย 1,503,600.00 บ�ท

 5. กรณีสม�ชิกอ�ยุครบ 66-70 ปีบริบูรณ์ จำ�นวน 133 ร�ย 1,243,000.00 บ�ท

 6. กรณีสม�ชิกอ�ยุครบ 71-75 ปีบริบูรณ์ จำ�นวน 57 ร�ย 693,000.00 บ�ท

 7. กรณีสม�ชิกอ�ยุครบ 76-80 ปีบริบูรณ์ จำ�นวน 39 ร�ย 412,000.00 บ�ท

 8. กรณีสม�ชิกอ�ยุครบ 81-85 ปีบริบูรณ์ จำ�นวน 9 ร�ย 86,000.00 บ�ท

จ่ายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ
 ✿	 กรณีเกษียณอ�ยุร�ชก�ร จำ�นวน 74 ร�ย 2,970,000.00 บ�ท

นอกจากนี้แล้ว	สอมธ.	ยังได้ให้การเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคมอีกเป็นจำานวน	4,843,483.00	บาท	ดังนี้
 1. สนับสนุนมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร ์ 2,000,000.00 บ�ท

 2. สนับสนุนเงินทุนก�รศึกษ�แก่นักศึกษ�เรียนดีจ�กชนบท มธ. 200,000.00 บ�ท 

 3. สนับสนุนก�รจัดทำ�หนังสือครบรอบ 80 ปี มธ. 20,000.00 บ�ท

 4. สนับสนุนก�รออกร้�นวันปรีดี พนมยงค ์ 10,000.00 บ�ท

 5. สนับสนุนเสื้อกีฬ�บุคล�กร “TU SPORTS DAYS 2014” 180,000.00 บ�ท
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 6. จัดทำ�ของขวัญปีใหม่สำ�หรับสม�ชิกและผู้ฝ�กเงิน 2,344,483.00 บ�ท

 7. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบวิทย�ลัยนวัตกรรม 1,000.00 บ�ท

 8. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบวิทย�ลัยสหวิทย�ก�ร 1,000.00 บ�ท

 9. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะสังคมวิทย�และม�นุษยวิทย� 1,000.00 บ�ท

 10. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะสหเวชศ�สตร ์ 1,000.00 บ�ท

 11. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะทันตแพทยศ�สตร์ 1,000.00 บ�ท 

 12. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบสถ�บันไทยคดีศึกษ� 1,000.00 บ�ท

 13. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบสำ�นักบัณฑิตอ�ส�สมัคร 1,000.00 บ�ท

 14. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะแพทยศ�สตร์ 1,000.00 บ�ท

 15. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี 1,000.00 บ�ท

 16. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบสำ�นักง�นจัดก�รทรัพย์สิน 1,000.00 บ�ท

 17. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบสำ�นักเสริมศึกษ�และบริก�รสังคม  1,000.00 บ�ท

 18. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะรัฐศ�สตร์ 1,000.00 บ�ท

 19. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะเศรษฐศ�สตร์ 1,000.00 บ�ท

 20. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบสถ�บันเอเชียตะวันออกศึกษ� 1,000.00 บ�ท

 21. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบสถ�บันประมวลข้อมูลฯ 1,000.00 บ�ท

 22. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะพย�บ�ลศ�สตร ์ 1,000.00 บ�ท

 23. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบสถ�บันเทคโนโลยีน�น�ช�ติสิรินธร 1,000.00 บ�ท

 24. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะศิลปศ�สตร์ 1,000.00 บ�ท

 25. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะวิศวกรรมศ�สตร์ 1,000.00 บ�ท

 26. ร่วมง�นทำ�บุญประจำ�ปีสำ�นักหอสมุด 1,000.00 บ�ท

 27. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะส�ธ�รณสุขศ�สตร ์ 1,000.00 บ�ท

 28. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี 1,000.00 บ�ท

 29. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะว�รส�รศ�สตร์และสื่อส�รมวลชน 1,000.00 บ�ท

 30. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบคณะศิลปกรรมศ�สตร์ 1,000.00 บ�ท

 31. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบสถ�บันภ�ษ� 1,000.00 บ�ท

 32. ร่วมทำ�บุญก�รจัดง�นครบรอบโรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์ฯ 1,000.00 บ�ท

 33. ร่วมทำ�บุญไถ่ชีวิตโคของสำ�นักง�นจัดก�รทรัพย์สิน 1,000.00 บ�ท

 34. ร่วมเป็นเจ้�ภ�พทำ�บุญถว�ยกฐินส�มัคคีของคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มธ.  1,000.00 บ�ท 

 35. สนับสนุนก�รจัดสัมมน�ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภ�คเหนือ 30,000.00 บ�ท

 36. ร่วมทำ�บุญทอดผ�้ป�่ส�มัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 37. ร่วมทำ�บุญมห�กุศล กฐินส�มัคคีและผ�้ป่�ทุนก�รศึกษ�ของ

  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลร�ชวิถี จำ�กัด 1,000.00 บ�ท  

 38. ร่วมทำ�บุญถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,000.00 บ�ท

 39. ร่วมเป็นเจ้�ภ�พทอดผ้�ป�่มห�กุศลเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร

  ของมูลนิธิส�กล เพื่อคนพิก�ร 1,000.00 บ�ท

 40. ร่วมทำ�บุญกฐินของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรี 1,000.00 บ�ท

 41. ร่วมทำ�บุญทอดผ�้ป่�ส�มัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 42. ร่วมทำ�บุญทอดผ�้ป�่มห�กุศล เพื่อสมทบกองทุนจัดห�เครื่องมือแพทย์

  ของโรงพย�บ�ลศรีสังวรสุโขทัย 1,000.00 บ�ท
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 43. ร่วมทำ�บุญทอดผ�้ป่�ส�มัคคีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เคหะรัษฎ�ภูเก็ต จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 44. ร่วมเป็นเจ้�ภ�พทำ�บุญทอดผ้�ป่�ส�มัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยขอนแก่น จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 45. ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเด็กกำ�พร�้และด้อยโอก�สบ�้นเด็กพระสิริ

   กับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์ก�รเภสัชกรรม จำ�กัด 1,000.00 บ�ท 

 46. ร่วมทำ�บุญถว�ยผ้�ไตรพระร�ชท�นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร สกสค. 1,000.00 บ�ท

 47. ร่วมทำ�บุญถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,000.00 บ�ท

 48. ร่วมทำ�บุญทอดผ�้ป่�มห�กุศลของสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยมหิดล จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 49. ร่วมทำ�บุญกฐินพระร�ชท�น สอ.มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ จำ�กัด  1,000.00 บ�ท

 50. ร่วมทำ�บุญถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�นของสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1,000.00 บ�ท

 51. ร่วมเป็นเจ้�ภ�พทอดมห�กฐินส�มัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขหนองค�ย จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 52. ร่วมเป็นเจ�้ภ�พถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�นประจำ�ปี 2557 ของกระทรวงวัฒนธรรม 1,000.00 บ�ท

 53. ร่วมทำ�บุญถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�นของสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 1,000.00 บ�ท

 54. ร่วมเป็นเจ�้ภ�พทอดผ้�ป�่ส�มัคคี เพื่อสมทบทุนในก�รจัดซื้อเวชภัณฑ์

  ครุภัณฑ์ท�งก�รแพทย์ของโรงพย�บ�ลห้วยพล ู 1,000.00 บ�ท

 55. ร่วมทำ�บุญทอดผ�้กฐินส�มัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขกระบี่ จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 56. ร่วมเป็นเจ�้ภ�พทอดกฐินส�มัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 57. ร่วมทำ�บุญทอดกฐินส�มัคคี สอ.พนักง�นธน�ค�รออมสิน จำ�กัด  1,000.00 บ�ท

 58. ร่วมเป็นเจ�้ภ�พทอดมห�กฐินส�มัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขหนองค�ย จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 59. ร่วมทำ�บุญถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�นของสำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 1,000.00 บ�ท

 60. ร่วมเป็นเจ�้ภ�พทอดกฐินส�มัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 61. ร่วมเป็นเจ้�ภ�พทอดกฐินส�มัคคีมห�กุศลของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัด 1,000.00 บ�ท 

 62. ร่วมทำ�บุญทอดผ�้ป่�ของสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำ�กัด 1,000.00 บ�ท 

 63. ร่วมเป็นเจ้�ภ�พทอดกฐินส�มัคคีของสหกรณ์ออมทรัพย์ก�รสื่อส�รแห่งประเทศไทย จำ�กัด 1,000.00 บ�ท 

 64. ร่วมสนับสนุนโครงก�ร “อิ่มท้อง นำ้�สะอ�ด คล�ยหน�ว ให้น้องในชนบท”

  ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค จำ�กัด 1,000.00 บ�ท

 65. ร่วมสนับสนุนโครงก�ร “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ปันนำ้�ใจต้�นภัยหน�ว ปีที่ 1/2557”

  จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ�กัด 1,000.00 บ�ท 

 66. ร่วมสนับสนุนโครงก�ร “แรลลี่เพื่อก�รศึกษ�” ของสหกรณ์ออมทรัพย์

  สหภ�พแรงง�นไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำ�กัด 1,000.00 บ�ท 

 1.6 ด้านการพัฒนาความรู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก กรรมการดำาเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ

ขบวนการสหกรณ์

สัมมนาเพื่อสมาชิก
1. สนับสนุนโครงก�รสัมมน�สม�ชิกต�มหน่วยง�นต�่งๆ ที่ขอสนับสนุนยัง สอมธ. โดย สอมธ. ส่งผู้แทนเข�้ร่วมบรรย�ย

ให้คว�มรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

 1 กองกิจก�รนักศึกษ�

 2. กองง�นศูนย์รังสิต

 3. กองแผนง�น 

 4. คณะนิติศ�สตร์ 
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 5. ศูนย์บริก�รก�รกีฬ�

 6. กองอ�ค�รสถ�นที่ศูนย์รังสิต

 7. กองคลัง

 8. สถ�บันประมวลข้อมูลฯ

 9. วิทย�ลัยนวัตกรรม

2. จัดสัมมน�สม�ชิกนอกสถ�นท่ี เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้คว�มเข้�ใจกับสม�ชิกในเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ สร้�งคว�ม

สัมพันธ์และคว�มเข้�ใจอันดีระหว่�งสม�ชิกกับกรรมก�รและเจ�้หน้�ที่จำ�นวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่�งวันที่ 5-6 กรกฎ�คม 2557  

ณ โรงแรมแกรนด์ เบลล� จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 2 ระหว่�งวันที่ 15-16 พฤศจิก�ยน 2557 โรงแรม เอกไพลิน ริเวอร์แคว  

จังหวัดก�ญจนบุรี

3. จัดโครงก�รเสริมสร้�งวิช�ชีพแก่สม�ชิก เพื่อสร้�งร�ยได้เสริมให้แก่สม�ชิก จำ�นวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้

 (1) นำ้�มันมะพร�้วสกัดเย็นและขนมถ้วยมะพร้�วอ่อน จำ�นวน 2 ครั้ง วันที่ 16 สิงห�คม 2557 

  และวันที่ 30 สิงห�คม 2557

 (2) ซ�ล�เป�แฟนซี จำ�นวน 2 ครั้ง วันที่ 6 กันย�ยน 2557 และวันที่ 13 กันย�ยน 2557

 (3) ขนมชั้น จำ�นวน 2 ครั้ง วันที่ 4 ตุล�คม 2557 และวันที่ 18 ตุล�คม 2557 

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่และเพื่อขบวนการสหกรณ์
1. จัดสัมมน�คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รและเจ้�หน้�ที่จำ�นวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เพื่อสรุปผลก�รดำ�เนินง�นและ 

ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2556 รวมทั้งก�รกำ�หนดแผนง�นและเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2557 ระหว่�งวันที่  

17-19 มกร�คม 2557 ณ โรงแรมแคนท�รี จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ครั้งที่ 2 จัดสัมมน�เพื่อปฐมนิเทศกรรมก�รชุดใหม่ เพื่อเพิ่มพูน

คว�มรู้ด้�นก�รบริห�รเงินทุน ก�รบริห�รจัดก�ร และเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกรรมก�รกับเจ้�หน้�ที่ ระหว่�งวันท่ี 21-23  

มีน�คม 2557 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทย� จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลก�รดำ�เนินง�นและประเมินผล 

ก�รดำ�เนินง�นประจำ�งวดครึ่งปี 2557 ระหว่�งวันที่ 25-27 กรกฎ�คม 2557 ณ น�น่� รีสอร์ท แอนด์สป� จังหวัดเพชรบุรี

2. จัดสัมมน�ไตรภ�คี ระหว่�งสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�น 

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย จำ�กัด และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด ระหว่�งวันที่ 17-19 ตุล�คม 2557 ณ โรงแรม  

SIR JAMES RESORT จังหวัดสระบุรี ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้าง ความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และการเตรียมความพร้อม 

ของสหกรณ์สู่ AEC”

3. จัดสัมมน�ไตรภ�คีวิช�ก�ร ระหว่�งสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�น

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย จำ�กัด และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด ระหว่�งวันที่ 15-17 พฤศจิก�ยน 2557  

ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปี 2557”

การเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม
1. ระหว่�งวันที่ 17-19 ตุล�คม 2557 สอมธ. ได้ไปร่วมทำ�กิจกรรม CSR โดยไปบริจ�คเงินให้กับโรงเรียนบ้�นป�งแก  

อำ�เภอป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม� โดย สอมธ. ร่วมทำ�บุญจำ�นวน 10,000 บ�ท คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รและเจ้�หน้�ที่ 

จำ�นวน 20,000 บ�ท รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 30,000 บ�ท

2. เมื่อวันที่ 4 ตุล�คม 2557 จัดโครงก�รส่งเสริมจริยธรรม โดยจัดเลี้ยงอ�ห�รกล�งวันคนชร� ณ สถ�นสงเคร�ะห์ 

คนชร� จังหวัดนครปฐม และร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนเป็นค�่อ�ห�ร จำ�นวน 35,428 บ�ท
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2.	 สถานภาพด้านเงินกู้ของสมาชิก	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)
 จำ�นวนสม�ชิก 8,263 คน

 จำ�นวนสม�ชิกที่มีหนี้กับ สอมธ. 4,921 คน คิดเป็นอัตร�ร้อยละ 59.55

 จำ�นวนสม�ชิกที่ไม่มีหนี้กับ สอมธ. 3,342 คน คิดเป็นอัตร�ร้อยละ 40.45   

    

3.	 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว	 	 	 	 	 	 	
  ปี 2557 ปี 2556 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 ทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว 3,645,678,300.00 3,287,548,350.00 358,129,950.00  

 ทุนสำ�รองและทุนอื่น 1,354,660,677.31  1,261,943,863.68  92,716,813.63  

 เงินรับฝ�ก ณ วันสิ้นป ี 13,356,948,344.73  12,035,778,546.28  1,321,169,798.45  

 เงินกู้ยืม 1,800,000,000.00  2,819,000,000.00 (1,019,000,000.00)

 รวมเป็นทุนดำ�เนินง�นทั้งสิ้น 20,157,287,322.04 19,404,270,759.96 753,016,562.08  

 เงินให้กู้แก่สม�ชิกระหว่�งปี 2,565,758,902.25  2,104,131,490.00 461,627,412.25

 เงินชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่�งปี 2,001,182,282.53  1,569,908,072.99 431,274,209.54  

 เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สม�ชิกเมื่อสิ้นปี 4,139,708,449.16  3,575,131,829.44 564,576,619.72  

 กำ�ไรสุทธิ 415,769,204.18  373,872,193.19 41,897,010.99

4.	 คำาชี้แจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ	 	
 4.1 สมาชิกภาพ 

  จำ�นวนสม�ชิกเมื่อต้นปี 2557 7,972 ร�ย  

  บวก ระหว่�งปีสม�ชิกเข�้ใหม่ 405 ร�ย  

  หัก ระหว่�งปีสม�ชิกล�ออก 94 ร�ย  

   ระหว่�งปีสม�ชิกต�ย 20 ร�ย  

   คงเหลือเป็นสม�ชิกเมื่อสิ้นป ี 8,263 ร�ย

 4.2 เงินสะสมรายเดือนและหุ้น

 ปี 2557 ปี 2556 

  ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี  3,287,548,350.00 2,946,573,550.00 

  บวก ได้รับค่�หุ้นระหว่�งปี 377,938,150.00   358,826,250.00 

     3,665,486,500.00  3,305,399,800.00 

  หัก จ่�ยคืนค่�หุ้นเนื่องจ�กสม�ชิกล�ออก 19,808,200.00 17,851,450.00 

  คงเหลือเป็นทุนเรือนหุ้นเมื่อสิ้นปี 3,645,678,300.00  3,287,548,350.00 

  ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 358,129,950.00 340,974,800.00 

 

 4.3 เงินรับฝากจากสมาชิก

  ยอดเงินรับฝ�กเมื่อต้นป ี 12,035,778,546.28 11,439,583,244.86 

  บวก เงินรับฝ�กระหว่�งปี 23,230,597,315.76 22,580,597,126.13 

    35,266,375,862.04  34,020,180,370.99 

  หัก เงินถอนระหว�่งปี 21,909,427,517.31 21,984,401,824.71 

  ยอดเงินรับฝ�กคงเหลือเมื่อสิ้นปี 13,356,948,344.73 12,035,778,546.28 

  ยอดเงินรับฝ�กเพิ่มขึ้น 1,321,169,798.45 596,195,301.42
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รายละเอียดของเงินรับฝากแต่ละประเภทดังนี้

 ปี 2557 ปี 2556

	 4.3.1	 เงินรับฝากออมทรัพย์

  ยอดเงินรับฝ�กเมื่อต้นปี  1,204,308,467.27 1,287,339,128.76 

  บวก เงินรับฝ�กระหว�่งปี 5,769,231,823.02 5,662,968,161.89 

    6,973,540,290.29 6,950,307,290.65 

  หัก เงินถอนระหว�่งปี  5,858,257,975.08 5,745,998,823.38 

  ยอดเงินรับฝ�กออมทรัพย์คงเหลือเมื่อสิ้นป ี 1,115,282,315.21 1,204,308,467.27 

  ยอดเงินรับฝ�กออมทรัพย์ (ลดลง)  (89,026,152.06) (83,030,661.49)

	 4.3.2	 เงินรับฝากออมทรัพย์สินทวี

  ยอดเงินรับฝ�กเมื่อต้นปี 868,419,146.45   1,038,146,067.81 

  บวก เงินรับฝ�กระหว่�งปี 1,290,987,631.76   1,549,154,864.74 

    2,159,406,778.21   2,587,300,932.55 

  หัก เงินถอนระหว่�งปี  1,325,943,418.63   1,718,881,786.10 

  ยอดเงินรับฝ�กออมทรัพย์สินทวีคงเหลือเมื่อสิ้นป ี  833,463,359.58   868,419,146.45 

  ยอดเงินรับฝ�กออมทรัพย์สินทวี (ลดลง)  (34,955,786.87)  (169,726,921.36)

	 4.3.3	 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ

  ยอดเงินรับฝ�กเมื่อต้นป ี 2,535,600.00   3,033,200.00 

  บวก เงินรับฝ�กระหว่�งปี  198,172.24   229,102.14 

    2,733,772.24   3,262,302.14 

  หัก เงินถอนระหว่�งป ี  221,972.24   726,702.14 

  ยอดเงินรับฝ�กออมทรัพย์พิเศษเพ่ือสวัสดิก�รคงเหลือเม่ือส้ินปี 2,511,800.00   2,535,600.00 

  ยอดเงินรับฝ�กออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิก�ร (ลดลง)  (23,800.00)  (497,600.00)

	 4.3.4	 เงินรับฝากประจำา

  ยอดเงินรับฝ�กเมื่อต้นปี 9,960,515,332.56   9,111,064,848.29 

  บวก เงินรับฝ�กระหว�่งปี 16,170,179,688.74   15,368,244,997.36 

    26,130,695,021.30   24,479,309,845.65 

  หัก เงินถอนระหว่�งปี 14,725,004,151.36  14,518,794,513.09 

  ยอดเงินรับฝ�กประจำ�คงเหลือเมื่อสิ้นป ี  11,405,690,869.94   9,960,515,332.56 

  ยอดเงินรับฝ�กประจำ�เพิ่มขึ้น  1,445,175,537.38   849,450,484.27 
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 ปี 2557 ปี 2556

 4.4 เงินกู้    

  ยอดเงินกู้เมื่อต้นป ี 2,819,000,000.00 2,040,000,000.00

  บวก กู้เพิ่มระหว่�งปี  30,280,000,000.00   32,938,000,000.00 

    33,099,000,000.00   34,978,000,000.00

  หัก ชำ�ระคืนระหว่�งปี   31,299,000,000.00   32,159,000,000.00 

  ยอดเงินกู้คงเหลือเมื่อสิ้นปี 1,800,000,000.00 2,819,000,000.00

  ยอดเงินกู้เพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,019,000,000.00)  779,000,000.00 

 

 4.5 การให้เงินกู้แก่สมาชิก  

  สม�ชิกเป็นหนี้ สอมธ. เมื่อต้นปี   3,575,131,829.44   3,040,908,412.43 

  บวก ให้กู้เพิ่มระหว่�งปี  2,565,758,902.25   2,104,131,490.00 

    6,140,890,731.69   5,145,039,902.43 

  หัก ชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่�งปี  2,001,182,282.53   1,569,908,072.99 

  คงเหลือหนี้สินของสม�ชิกเมื่อสิ้นป ี 4,139,708,449.16   3,575,131,829.44 

  ยอดเงินให้กู้แก่สม�ชิกเพิ่มขึ้น 564,576,619.72   534,223,417.01 

รายละเอียดของเงินให้กู้แต่ละประเภทดังนี้

	 4.5.1	 เงินกู้พิเศษ

  ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 2,229,717,075.79   2,003,140,407.47 

  บวก ให้กู้เพิ่มระหว่�งปี 570 สัญญ� 984,266,602.25   694,347,900.00 

    3,213,983,678.04   2,697,488,307.47 

  หัก ชำ�ระคืนระหว่�งปี 654,836,345.67   467,771,231.68 

  คงเหลือลูกหนี้เงินกู้พิเศษเมื่อสิ้นป ี 2,559,147,332.37   2,229,717,075.79 

  ยอดเงินกู้พิเศษเพิ่มขึ้น  329,430,256.58   226,576,668.32 

 

	 4.5.2	 เงินกู้สามัญ

  ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 1,329,387,325.65   1,004,809,471.46 

  บวก ให้กู้เพิ่มระหว่�งปี 5,169 สัญญ�  1,515,614,700.00   1,372,950,890.00 

    2,845,002,025.65   2,377,760,361.46 

  หัก ชำ�ระคืนระหว่�งปี  1,282,497,209.61   1,048,373,035.81 

  คงเหลือลูกหนี้เงินกู้ส�มัญเมื่อสิ้นป ี 1,562,504,816.04   1,329,387,325.65 

  ยอดเงินกู้ส�มัญเพิ่มขึ้น  233,117,490.39   324,577,854.19
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 ปี 2557 ปี 2556

	 4.5.3	 เงินกู้ฟ้าใส

  ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 4,466,492.50 8,340,191.50

  บวก ให้กู้เพิ่มระหว่�งปี  0.00 0.00

    4,466,492.50   8,340,191.50 

  หัก ชำ�ระคืนระหว่�งปี 1,731,133.50   3,873,699.00 

  คงเหลือลูกหนี้เงินกู้ฟ้�ใสเมื่อสิ้นป ี 2,735,359.00   4,466,492.50 

  ยอดเงินกู้ฟ้�ใส (ลดลง)  (1,731,133.50)  (3,873,699.00)

      

	 4.5.4	 เงินกู้ปันผล

  ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 3,726,400.00 4,245,200.00

  บวก ให้กู้เพิ่มระหว่�งปี 613 สัญญ� 6,101,300.00   5,104,600.00 

    9,827,700.00   9,349,800.00 

  หัก ชำ�ระคืนระหว่�งปี 4,665,900.00   5,623,400.00 

  คงเหลือลูกหนี้เงินกู้ปันผลเมื่อสิ้นป ี 5,161,800.00   3,726,400.00 

  ยอดเงินกู้ปันผลเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,435,400.00   (518,800.00)

       

	 4.5.5	 เงินกู้มหาอุทกภัย

  ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 751,635.50 18,234,442.00

  บวก ให้กู้เพิ่มระหว่�งปี 0.00 0.00

     751,635.50   18,234,442.00 

  หัก ชำ�ระคืนระหว่�งปี 646,728.50   17,482,806.50 

  คงเหลือลูกหนี้เงินกู้มห�อุทกภัยเมื่อสิ้นป ี  104,907.00   751,635.50 

  ยอดเงินกู้มห�อุทกภัย (ลดลง)  (646,728.50)  (17,482,806.50)

      

	 4.5.6	 เงินกู้ฉุกเฉิน

  ยอดเงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี 7,082,900.00   2,138,700.00 

  บวก  ให้กู้เพิ่มระหว่�งปี 3,758 สัญญ�  59,776,300.00   31,728,100.00 

    66,859,200.00   33,866,800.00 

  หัก  ชำ�ระคืนระหว่�งปี 56,804,965.25   26,783,900.00 

  คงเหลือลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเมื่อสิ้นปี  10,054,234.75   7,082,900.00 

  ยอดเงินกู้ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น   2,971,334.75   4,944,200.00
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5.	 รายได้และรายจ่าย	 	 	 	 	 	
 รายได้ รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 1,007,280,687.29

  แยกได้ดังนี้

   ดอกเบี้ยรับเงินให้สม�ชิกกู้ 199,229,478.20 

   ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 525,222,348.00 

   ดอกเบี้ยรับเงินฝ�กธน�ค�ร 2,427,139.04 

   ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนชั่วคร�ว 308,424.66 

   ดอกเบี้ยรับเงินฝ�กชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด 29,123,972.63 

   ดอกเบี้ยรับเงินฝ�กสหกรณ์อื่น 3,849,315.08 

   ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน 246,711,913.77 

   ค่�ธรรมเนียมแรกเข้� 40,500.00 

   ร�ยได้เบ็ดเตล็ด 266,596.91 

   กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน 100,999.00 

 รายจ่าย สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 591,511,483.11 

  แยกได้ดังนี้  

   ดอกเบี้ยจ่�ย 537,226,996.55 

   เงินเดือนและค่�จ้�ง 12,746,270.00 

   เงินเพิ่มช่วยค่�ครองชีพ 812,220.00 

   ค่�ล่วงเวล� 726,000.00 

   ค่�เบี้ยประชุมกรรมก�ร 584,500.00 

   ค่�สมน�คุณ 596,214.00 

   ค่�รับรอง 327,868.89 

   ค่�ตรวจสอบกิจก�รและค�่สอบบัญช ี 250,000.00 

   ค่�เครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำ�นักง�น 1,426,050.52 

   ค่�นำ้�มันเชื้อเพลิง 121,276.47 

   ค่�ใช้สอย 17,310,810.64 

   ค่�เบี้ยประกันชีวิต 5,000,000.00 

   ค่�โครงก�รสม�ชิกเกษียณอ�ยุ 5,000,000.00 

   ค่�เสื่อมร�ค� อ�ค�รและอุปกรณ์ 3,697,642.22 

   ค่�ปรับปรุงสำ�นักง�นตัดจ่�ย 3,418,874.88 

   ค่�สิทธิก�รใช้ประโยชน์ในอ�ค�รตัดจ่�ย 750,000.00 

   ค่�ซอฟท์แวร์ตัดจ่�ย 129,403.00 

   เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 1,392,833.94 

   หนี้สงสัยจะสูญ  (5,478.00)
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6.	 การใช้จ่ายเงินงบประมาณปี	2557
  งบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ ใช้ไป ผลต่าง

 เงินเดือน 13,891,300.00 13,558,490.00  332,810.00 

 ค่�ตอบแทน 3,442,000.00 2,484,582.89  957,417.11 

 ค่�วัสดุ 2,100,000.00 1,542,503.91  557,496.09 

 ค่�ใช้สอย 32,445,000.00 27,132,475.37  5,312,524.63 

 ค่�ครุภัณฑ์ 2,246,800.00 1,578,933.58  667,866.42 

 ระบบคอมพิวเตอร์ 11,907,000.00 1,052,912.94  10,854,087.06 

 ค่�ปรับปรุงสำ�นักง�นและภูมิทัศน ์ 2,000,000.00 0.00  2,000,000.00 

  68,032,100.00 47,349,898.69 20,682,201.31
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อุดมการณสหกรณ
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ประจําป� 2557

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ประจําป� 2557

เสนอ ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2557	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2557	ได้มีมติเลือกตั้งให้ข้าพเจ้าและทีมงานในบริษัท	

วรกรและสุชาดาสอบบัญชี	 จำากัด	 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	 สำาหรับปีทางบัญชี

สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 น้ัน	 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำาการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือนแล้ว	สำาหรับผลการตรวจสอบประจำาปี	2557	สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1.1	 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน	การบัญชี

1.2	 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ	ของสหกรณ์

1.3	 เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	 โดยจัดทำารายงาน

ผลการตรวจสอบกิจการเป็นประจำาทุกเดือน

2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1	 ตรวจสอบเอกสาร	 สรรพสมุดบัญชี	 ทะเบียน	 และการเงิน	 ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์	 เพื่อทราบ

ฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

2.2	 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์	 เพื่อประเมินผล	 และอาจ

ให้ข้อแนะนำาแก่กรรมการดำาเนินการ	 ผู้จัดการ	 และพนักงานอื่นๆ	 ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติ

ในกิจการนั้นๆ

2.3	 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์	ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน

2.4	 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน	และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์

2.5	 ติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินการ	เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน	ข้อบังคับ	และระเบียบ	

ตลอดจนมติต่างๆ	ของคณะกรรมการดำาเนินการ

2.6	 ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติ	 และคำาส่ังของสหกรณ์	 หรือกิจการอื่นๆ	 ตามที่เห็นสมควร	 หรือ

ที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำาเนินกิจการของสหกรณ์
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3. การบัญชี
3.1	 สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด	ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ

3.2	 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วน	 เป็นปัจจุบัน	 และมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอที่จะใช้เป็น	

หลักฐานทางบัญชีได้

4. การเงิน 
4.1	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	มีเงินสดจำานวน	3,925,146.92	บาท	ประกอบด้วย

	 -	 สำานักงานท่าพระจันทร์	 2,385,758.94	บาท	

	 -	 สำานักงานศูนย์รังสิต	 1,539,387.98	บาท	

4.2	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	มีเงินฝากธนาคาร	ดังนี้

รายการ 
  31 ธันวาคม 2557 

 (บาท) 

  31 ธันวาคม 2556 

 (บาท) 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (บาท)  (ร้อยละ) 

	เงินฝากธนาคาร	

		 กระแสรายวัน	

	 ออมทรัพย์	

	 ออมทรัพย์พิเศษ	

	 ประจำา	

	

6,838,382.67

284,739,997.94

18,276,119.11

100,000.00

	

7,878,658.14	

404,413,966.26	

15,033,890.90	

100,000.00	

(1,040,275.47)

(119,673,968.32)

3,242,228.21

0.00

(13.20)

(29.59)

	21.57	

0.00	

	รวม 	309,954,499.72 	427,426,515.30 (117,472,015.58) (27.48)

	 การรับ	–	จ่าย	และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร	รัดกุม	และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่กำาหนดให้

สำานกังานทา่พระจนัทรเ์กบ็เงนิสด	ณ	สิน้วนัไวไ้มเ่กนิ	2,500,000.00	บาท	และสำานกังานศูนยร์งัสิตไมเ่กนิ	2,000,000.00	บาท	ในกรณทีีม่	ี

การเก็บรักษาเงินสดเกินกว่าที่กำาหนด	เจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาเงินสดได้ทำาบันทึกเสนอประธานกรรมการเพื่ออนุมัติทุกครั้ง	

4.3	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	มีเงินฝากสหกรณ์อื่น	ดังนี้

รายการ 
  31 ธันวาคม 2557 

 (บาท) 

  31 ธันวาคม 2556 

 (บาท) 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (บาท)  (ร้อยละ) 

	สหกรณ์ออมทรัพย์	

					ตำารวจแห่งชาติ	จำากัด 0.00 500,000,000.00 (500,000,000.00) (100.00)

	รวม 0.00	 500,000,000.00	 (500,000,000.00) (100.00)
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5. การลงทุนในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	มกีารลงทนุในหุน้	เงนิฝากประจำา	และตัว๋สัญญาใชเ้งนิทีช่มุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	

จำากัด	ดังนี้

รายการ 
  31 ธันวาคม 2557 

 (บาท) 

  31 ธันวาคม 2556 

 (บาท) 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (บาท)  (ร้อยละ) 

	หุ้น	

	เงินฝากประจำา	

	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	

	10,000,000.00	

	500,000,000.00	

	100,000,000.00	

10,000,000.00	

600,000,000.00	

0.00	

0.00	

(100,000,000.00)

	100,000,000.00	

0.00	

(16.67)

-			

	รวม 	610,000,000.00	 	610,000,000.00	 0.00	 0.00

6. การดำาเนินงาน
6.1	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	มีสมาชิก	ดังนี้

รายการ 
  31 ธันวาคม 2557 

 (คน) 

  31 ธันวาคม 2556 

 (คน) 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (คน)  (ร้อยละ) 

	สมาชิก 	8,263	 	7,972	 	291 	3.65

	รวม 	8,263	 	7,972	 	291	 	3.65

	 การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก	 คณะกรรมการดำาเนินการได้มีการอนุมัติถูกต้องตรงตามท่ี

กำาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์

6.2	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	มีเงินให้สมาชิกกู้	ดังนี้

รายการ 
  31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2556  เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(สัญญา) (บาท) (สัญญา) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) 

	ฉุกเฉิน	

	สามัญ	

	พิเศษ	

	730	

	4,504	

	2,337	

	10,054,234.75	

	1,570,506,882.04	

	2,559,147,332.37	

	601	

	4,522	

	2,219	

	7,082,900.00	

	1,338,331,853.65	

	2,229,717,075.79	

2,971,334.75	

232,175,028.39	

329,430,256.58	

41.95	

17.35	

14.77	

รวม	 	7,571	 	4,139,708,449.16	 	7,342	 	3,575,131,829.44	 564,576,619.72	 15.79	

	สมาชิกเป็นหนี้เฉลี่ยคนละ 	500,993.40	 	448,461.09	 52,532.31	 11.71

6.3	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	มีลูกหนี้อื่น	ดังนี้

รายการ 
  31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2556  เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) 

	ขาดสมาชิกภาพ	

	ระหว่างดำาเนินคด	ี

	ตามคำาพิพากษา	

	8	

0	

	5	

	3,883,125.28	

0.00	

	3,131,237.00	

	8	

3	

	2	

	3,316,868.04	

	2,507,732.15	

	614,504.85	

	566,257.24	

(2,507,732.15)

	2,516,732.15	

	17.07	

(100.00)

	409.55	

	รวม 	13	 	7,014,362.28	 	13	 	6,439,105.04	 	575,257.24	 	8.93
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6.4	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	ดังนี้

รายการ 
  31 ธันวาคม 2557 

 (บาท) 

  31 ธันวาคม 2556 

 (บาท) 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (บาท)  (ร้อยละ) 

	41	สหกรณ์ 	9,967,941,000.00	 	9,560,375,000.00	 	407,566,000.00	 	4.26	

	รวม 	9,967,941,000.00	 	9,560,375,000.00	 	407,566,000.00	 	4.26

	 การปฏิบัติงานด้านการให้กู้ยืมเงิน	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ถูกต้องตรงตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์		

การดำาเนินงานโดยทั่วไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ

6.5	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	มีเงินลงทุน	ดังนี้

รายการ
  31 ธันวาคม 2557

(บาท)
  31 ธันวาคม 2556

(บาท)

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 (บาท)  (ร้อยละ)

เงินลงทุนระยะสั้น
อยู่ในความต้องการของตลาด
	 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์	
		 หุ้นกู้		

	100,000,000.00	
	599,901,971.57	

0.00	
	335,185,055.44	

	100,000,000.00	
	264,716,916.13	

-	
	78.98	

รวม
บวก		ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

	699,901,971.57	
	6,309,286.41	

	335,185,055.44	
	1,738,012.21	

	364,716,916.13	
	4,571,274.20	

	108.81	
	263.02	

รวม 	706,211,257.98	 	336,923,067.65	 	369,288,190.33	 	109.61	

ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	
	 ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์	
	 	 ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	 	100,000,000.00	 0.00	 	100,000,000.00	 -		
		 พันธบัตรรัฐบาล	
		 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	

0.00	
0.00	

	38,000,000.00	
	213,000,000.00	

(38,000,000.00)
(213,000,000.00)

(100.00)
(100.00)

รวม	 	100,000,000.00	 	251,000,000.00	 (151,000,000.00) (60.16)

รวมเงินลงทุนระยะสั้น	 	806,211,257.98	 	587,923,067.65	 218,288,190.33	 37.13	

เงินลงทุนระยะยาว
อยู่ในความต้องการของตลาด
	 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	 พันธบัตรรัฐบาล	
	 พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย		
	 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์	
	 พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	
	 หุ้นกู้		

	17,323,902.34	
	81,905,225.18	

	550,152,818.68	
	490,000,000.00	
	200,000,000.00	

	3,522,856,417.21	

0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

	3,471,475,312.72	

	17,323,902.34	
	81,905,225.18	

	550,152,818.68	
	490,000,000.00	
	200,000,000.00	
	51,381,104.49	

-			
-			
-			
-			
-			

	1.48	

รวม	
บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

	4,862,238,363.41	
	235,598,459.26	

	3,471,475,312.72	
	50,270,583.69	

	1,390,763,050.69	
	185,327,875.57	

	40.06	
	368.66	

รวม	 	5,097,836,822.67	 	3,521,745,896.41	 	1,576,090,926.26	 	44.75	
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รายการ
  31 ธันวาคม 2557

(บาท)
  31 ธันวาคม 2556

(บาท)

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 (บาท)  (ร้อยละ)

ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
	 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
		 พันธบัตรรัฐบาล	
		 พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย		
		 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์	
		 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	
		 	 แห่งประเทศไทย	จำากัด	
		 หุ้นสามัญ	บมจ.	สหประกันชีวิต

0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

	10,000,000.00	
	200,000.00	

	
17,398,139.87	
	82,835,124.32	

	550,233,797.82	
	390,000,000.00	

	10,000,000.00	
	200,000.00	

(17,398,139.87)
(82,835,124.32)

(550,233,797.82)
(390,000,000.00)

0.00	
0.00	

(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)

0.00	
0.00	

	 รวม 	10,200,000.00	 	1,050,667,062.01	 (1,040,467,062.01) (99.03)

	 รวมเงินลงทุนระยะยาว	 	5,108,036,822.67	 	4,572,412,958.42	 	535,623,864.25	 	11.71	

	 รวมเงินลงทุน	 	5,914,248,080.65	 	5,160,336,026.07	 	753,912,054.58	 	14.61

	 การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	มาตรา	62	และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติ	เรื่อง	ข้อกำาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

6.6	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	มีเงินรับฝากจากสมาชิก	ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556  เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บัญชี) (บาท) (บัญชี) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) 

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์สินทว	ี

ออมทรัพย์พิเศษ	

	 เพื่อสวัสดิการ	

ประจำา	3	เดือน	

ประจำา	6	เดือน	

ประจำา	9	เดือน	

ประจำา	12	เดือน	

ประจำา	24	เดือน	

ประจำา	36	เดือน	

ประจำา	48	เดือน	

ประจำา	60	เดือน	

ประจำาทวีทรัพย์	

	16,353	

	6,815	

	15	

	2,694	

	1,268	

	1,517	

	1,238	

	329	

	252	

	775	

	653	

	278	

	1,115,282,315.21	

	833,463,359.58	

	2,511,800.00	

	1,631,794,964.30	

	1,042,512,994.02	

	2,065,281,932.29	

	1,808,321,353.01	

	459,428,248.47	

	539,960,592.83	

	2,039,008,522.54	

	1,796,610,002.83	

	22,772,259.65	

	16,103	

	6,962	

15	

	2,669	

	1,233	

	1,133	

	1,151	

	304	

	223	

	555

	649

	273

	1,204,308,467.27	

	868,419,146.45	

	

2,535,600.00	

	1,767,406,408.93	

	952,227,022.23	

	1,539,956,618.90	

	1,594,584,410.03	

	409,182,556.04	

	450,979,995.38	

	1,495,470,960.83	

	1,728,969,955.17	

	21,737,405.05	

(89,026,152.06)

(34,955,786.87)

(23,800.00)

(135,611,444.63)

	90,285,971.79	

	525,325,313.39	

	213,736,942.98	

	50,245,692.43	

	88,980,597.45	

	543,537,561.71	

	67,640,047.66	

	1,034,854.60	

(7.39)

(4.03)

(0.94)

(7.67)

	9.48	

	34.11	

	13.40	

	12.28	

	19.73	

	36.35	

	3.91	

	4.76	

รวม 	32,187	 13,356,948,344.73	 	31,270 	12,035,778,546.28	 1,321,169,798.45	 	10.98	

สมาชิกมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ	 	1,616,476.87	 	1,509,756.47	 	106,720.40	 	7.07

	 การรับฝากเงินเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์	 เอกสารหลักฐานประกอบการรับฝากเงินและ	

การถอนเงิน	ถูกต้อง	ครบถ้วน	สมบูรณ	์และมีการหักภาษีเงินได้ไว้	ณ	ที่จ่ายถูกต้อง
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6.7	 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการคำ้าประกันประจำาปี	 2557	 จากที่ประชุมใหญ่โดยได้รับความเห็นชอบจาก	

นายทะเบียนสหกรณ์ไว	้5,000,000,000.00	บาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	สหกรณ์มีเงินกู้ยืม	ดังนี้

รายการ
 31 ธันวาคม 2557

(บาท)

 31 ธันวาคม 2556

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินกู้ยืมโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	

บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ	

บมจ.	ธนาคารทหารไทย	

บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	

	

1,010,000,000.00	

	100,000,000.00	

	100,000,000.00	

	590,000,000.00	

	

939,000,000.00	

	400,000,000.00	

	700,000,000.00	

	780,000,000.00	

71,000,000.00	

(300,000,000.00)

(600,000,000.00)

(190,000,000.00)

7.56	

(75.00)

(85.71)

(24.36)

รวม 	1,800,000,000.00	 	2,819,000,000.00	 (1,019,000,000.00) (36.15)

6.8	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	มีทุนเรือนหุ้น	ดังนี้

รายการ 
  31 ธันวาคม 2557 

 (บาท) 

  31 ธันวาคม 2556 

 (บาท) 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (บาท)  (ร้อยละ) 

	ทุนเรือนหุ้น	 	3,645,678,300.00	 	3,287,548,350.00	 	358,129,950.00	 	10.89	

	สมาชิกถือหุ้นเฉลี่ยคนละ	 	441,205.17	 	412,386.90	 	28,818.27	 	6.99

	 อัตราการถือหุ้น	การส่งเงินค่าหุ้น	และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น	เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

6.9	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	มีทุนสำารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบ	และอื่นๆ	ดังนี้

รายการ
 31 ธันวาคม 2557

(บาท)

 31 ธันวาคม 2556

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

	ทุนสำารอง	

	ทุนสาธารณประโยชน์	

	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	

	ทุนพัฒนาสหกรณ	์

	ทุนเพื่อจัดตั้งสำานักงาน	

	ทุนครบรอบ	35	ปี	สอมธ.	

	ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน	

	935,653,569.06	

	86,610,437.13	

	36,625,004.80	

	1,195,771.01	

	30,825,453.19	

	1,360,934.40	

	3,096,054.83	

	860,581,424.26	

	81,880,908.83	

	33,625,004.80	

	1,195,771.01	

	31,124,527.19	

	1,360,934.40	

	1,596,054.83	

	75,072,144.80	

	4,729,528.30	

	3,000,000.00	

0.00	

(299,074.00)

0.00	

	1,500,000.00	

	8.72	

	5.78	

	8.92	

0.00	

(0.96)

0.00	

	93.98	

รวม 	1,095,367,224.42	 	1,011,364,625.32	 	84,002,599.10	 	8.31
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7. ผลการดำาเนินงาน
ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	สหกรณ์มีผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการได้ดังนี้

รายการ
ประมาณการ

(บาท)

เกิดขึ้นจริง

(บาท)

สูง (ตํ่า) กว่าประมาณการ

(บาท) (ร้อยละ)

รายได้

	 ดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู	้

	 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน	

	 ผลตอบแทนการลงทุน	

	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	

	 อื่นๆ	

	

201,770,000.00	

	548,130,000.00	

	241,740,000.00	

	30,000.00	

	10,000.00	

	

199,229,478.20	

	560,931,199.41	

	246,711,913.77	

	40,500.00	

	367,595.91	

(2,540,521.80)

12,801,199.41	

4,971,913.77	

10,500.00	

357,595.91	

(1.26)

2.34	

2.06	

35.00	

3,575.96	

รวม 	991,680,000.00	 	1,007,280,687.29	 15,600,687.29	 1.57	

ค่าใช้จ่าย

	 ดอกเบี้ยจ่าย	

	 เงินเดือน	

	 ค่าตอบแทน	

	 ค่าวัสดุ	

	 ค่าใช้สอย	

	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย	

	 หนี้สงสัยจะสูญ	

	

540,020,000.00	

	13,891,300.00	

	3,442,000.00	

	2,100,000.00	

	32,445,000.00	

	1,650,000.00	

	10,000,000.00	

	100,000.00	

	

537,226,996.55	

	13,558,490.00	

	2,484,582.89	

	1,547,326.99	

	27,310,810.64	

	1,392,833.94	

	7,995,920.10	

(5,478.00)

(2,793,003.45)

(332,810.00)

(957,417.11)

(552,673.01)

(5,134,189.36)

(257,166.06)

(2,004,079.90)

(105,478.00)

(0.52)

(2.40)

(27.82)

(26.32)

(15.82)

(15.59)

(20.04)

(105.48)

รวม 	603,648,300.00	 	591,511,483.11	 (12,136,816.89) (2.01)

กำาไรสุทธิ	 	388,031,700.00	 	415,769,204.18	 27,737,504.18	 7.15

กำาไรสุทธิสูงกว่าประมาณการมาก	เนื่องจากรายได้สูงกว่าประมาณการ	ในขณะที่ค่าใช้จ่ายตำ่ากว่าประมาณการ

กำาไรสุทธิของปีน้ีเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจาก	 373,872,193.19	 บาท	 เป็น	 415,769,204.18	 บาท	 เพิ่มขึ้น	

41,897,010.99	บาท	หรือเท่ากับร้อยละ	11.21	

8. เป้าหมายการดำาเนินงาน
ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	มีผลการดำาเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำาปี	2557	ดังนี้

8.1	 สหกรณ์มีเป้าหมายรับสมาชิกเข้าใหม่	 300	 ราย	 แต่สหกรณ์สามารถทำาได้	 405	 ราย	 สูงกว่าเป้าหมาย	 105	 ราย		

หรือเท่ากับร้อยละ	35.00

8.2	 สหกรณ์มีเป้าหมายให้มีทุนดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	 976,000,000.00	 บาท	 สหกรณ์มีทุนดำาเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ	

เป้าหมายได้ดังนี้

รายการ 
 ประมาณการ 

 (บาท) 

 เกิดขึ้นจริง 

 (บาท) 

 คิดเป็นร้อยละ 

 ของประมาณการ 

ทุนเรือนหุ้น	

เงินรับฝาก	

ทุนสำารอง	ทุนสะสม	และเงินกองทุนฯ	

	360,000,000.00	

	541,000,000.00	

	75,000,000.00	

	358,129,950.00	

	1,321,169,798.45	

	92,716,813.63	

	99.48

244.21

	123.62

รวม	 	976,000,000.00	 	1,772,016,562.08	 	181.56	
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8.3	 สหกรณ์จ						ะถือใช้วงเงินกู้ยืมประจำาปีในวงเงิน	 5,000,000,000.00	 บาท	 ในระหว่างปีสหกรณ์กู้ยืมอยู่ในวงเงิน	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	มียอดคงค้าง	1,800,000,000.00	บาท	หรือเท่ากับร้อยละ	36.00

8.4	 สหกรณต์ัง้เปา้หมายวา่จะมเีงนิใหกู้แ้กส่มาชกิเพิม่ขึน้	536,000,000.00	บาท	แตส่หกรณท์ำาได	้564,576,619.72	บาท	

สูงกว่าเป้าหมาย	28,576,619.72	บาท	หรือเท่ากับร้อยละ	5.33

8.5	 สหกรณ์มีเป้าหมายว่าจะได้กำาไรสุทธิ	 388,031,700.00	 บาท	 แต่สหกรณ์ทำาได้	 415,769,204.18	 บาท	 สูงกว่า

เป้าหมาย	27,737,504.18	บาท	หรือเท่ากับร้อยละ	7.15

9. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
บริษัทมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	สรุปได้ดังนี้

9.1	 รายจ่ายต่างๆ	 ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์	 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ	

มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้	 และส่วนใหญ่อยู่ภายในวงเงิน

งบประมาณที่กำาหนดไว้	เว้นแต่	มีรายจ่ายเกินวงเงินงบประมาณและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้	ประกอบด้วย

(บาท) (ร้อยละ)

เกินวงเงินงบประมาณ

	 ค่าสาธารณูปโภค	 594,423.76	 29.72

ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

	 เครื่องแท็บเล็ต	 36,540.00	 -

	 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติให้งบประมาณรายจ่ายทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

	 	 ในปี	2557	สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเง	ินรวมทั้งสิ้น	68,032,100.00	บาท	สหกรณ์

ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวมทั้งสิ้น	 47,349,898.69	 บาท	 (ร้อยละ	 69.60)	 คงเหลือวงเงินงบประมาณ	

20,682,201.31	บาท	(ร้อยละ	30.40)

9.2	 การปฏิบัติงานทางด้านการเงิน	 การบัญชี	 และการดำาเนินงานโดยทั่วไป	 ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระสำาคัญ	ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ในระหว่างการตรวจสอบ

9.3	 การปฏิบัติงานด้านการรับฝากและการให้กู้ยืมเงิน	 ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย	 มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็น

สาระสำาคัญ	ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 (นางวรกร แช่มเมืองปัก)

	 ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด

54/84	บรมราชชนนี	101	ศาลาธรรมสพน์	ทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ

19	มกราคม	2558
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การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป� 2558การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป� 2558

คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งประจำาปี	 2558	 ได้ทำาการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการประจำาปี	 2558	

ในวันที่	18	ธันวาคม	2557	โดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนนจากจำานวนสมาชิกทั้งหมด	โดยมีผู้ได้รับผลการหยั่งเสียง	เพื่อนำาเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งโดยออกเสียงรับรองหรือไม่รับรองรวมกันทั้งชุด	ตามรายละเอียดผลการหยั่งเสียงดังนี้

 เหรัญญิก 

	 	 นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว

 กรรมการผู้แทนสำานักงานอธิการบดี 

	 	 นายพุทธิวัฒน์	 วิเศษสิงห์

 กรรมการผู้แทนสำานักหอสมุด วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม 

 สำานักงานจัดการทรัพย์สิน สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่ง มธ. 

 และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

	 	 นายชนินทร์	 ชมดี

 กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

	 	 นายโชติศักดิ์	 กลำ่าช้าง

 กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

	 	 นายบุญเลิศ	 วั่นเส็ง

 กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

	 	 นางมาลี	 อินทร์ประเสริฐ

 กรรมการผู้แทนทั่วไป

	 	 นางสาวษิญาภา	 ชุณหวรานนท์
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รายงานผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการประจำาปี 2558
คณะกรรมการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ประจำาป	ี2558	ไดเ้ปดิรบัสมคัรกรรมการดำาเนนิการ	ระหวา่งวนัที	่7-13	พฤศจกิายน	2557	

และได้ดำาเนินการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันที่	14	พฤศจิกายน	2557	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 เหรัญญิก 

	 หมายเลข 1	 นายสายัณห์	 เทพแดง

	 หมายเลข 2	 นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว

 กรรมการผู้แทนสำานักงานอธิการบดี 

 หมายเลข 1	 นายอุทัย	 ขันธมาลัย

	 หมายเลข 2 นายพุทธิวัฒน์	 วิเศษสิงห์

 กรรมการผู้แทนสำานักหอสมุด วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม 

 สำานักงานจัดการทรัพย์สิน สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่ง มธ.  

 และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

	 หมายเลข 1	 นางกาญจนาภรณ์	 จิตต์สง่า

	 หมายเลข 2	 นางสาวจรรยา	 สุขพินิจ

	 หมายเลข 3	 นายชนินทร์	 ชมดี

 กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

 หมายเลข 1	 นายโชติศักดิ์	 กลำ่าช้าง

 กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

	 หมายเลข 1	 นายบรรเจิด	 จิระกาล

 หมายเลข 2	 นายบุญเลิศ	 วั่นเส็ง

	 หมายเลข 3	 รศ.สิทธิโชค	 วรานุสันติกูล

 หมายเลข 4	 นายสนธินันท์	 ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา

 กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

	 หมายเลข 1	 นางมาลี	 อินทร์ประเสริฐ

 หมายเลข 2	 รศ.ดร.บุญหงษ์	 จงคิด

	 หมายเลข 3	 นายจิตติพัฒน์	 สงวนสิน

 กรรมการผู้แทนทั่วไป

	 หมายเลข 1 นายภูริชนินทร์	 กลิ่นบุญ

 หมายเลข 2	 นางสาวษิญาภา	 ชุณหวรานนท์

	 หมายเลข 3	 นายเกรียงไกร	 เจริญศักดิ์
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ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการประจำาปี 2558

คะแนนรวมท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต

ชื่อ-สกุล หมายเลข ท่าพระจันทร์ รังสิต คะแนนรวม ลําดับ

เหรัญญิก

	 นายสายัณห์	เทพแดง 1 298 891 1,189 2

	 นางสาวดุษฎ	ีช่วงแก้ว 2 283 947 1,230 1

กรรมการผู้แทนสํานักงานอธิการบดี 

 นายอุทัย	ขันธมาลัย 1 290 707 997 2

	 นายพุทธิวัฒน	์วิเศษสิงห์ 2 281 1,053 1,334 1

กรรมการผู้แทนสํานักหอสมุด วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยนวัตกรรม สํานักงานจัดการทรัพย์สิน 

สถาบันวิจัยฯ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

 นางกาญจนาภรณ์	จิตต์สง่า 1 186 411 597 3

	 นางสาวจรรยา	สุขพินิจ 2 232 561 793 2

	 นายชนินทร	์ชมดี 3 182 787 969 1

กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

	 นายโชติศักดิ	์กลำ่าช้าง	

รับรอง

1

477 1,550 2,027 1

ไม่รับรอง 93 201 294

กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

	 นายบรรเจิด	จิระกาล 1 127 364 491 3

	 นายบุญเลิศ	วั่นเส็ง 2 150 776 926 1

	 รศ.สิทธิโชค	วรานุสันติกูล 3 186 433 619 2

	 นายสนธินันท	์ปาลกะวงศ	์ณ	อยุธยา 4 128 224 352 4

กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวฯ

สถาบันฯ นานาชาติสิรินธร และคณะสถาปัตย์ฯ

	 นางมาล	ีอินทร์ประเสริฐ 1 275 578 853 1

	 รศ.ดร.บุญหงษ	์จงคิด 2 210 625 835 2

	 นายจิตติพัฒน	์สงวนสิน 3 90 663 753 3

กรรมการผู้แทนทั่วไป

	 นายภูริชนินทร	์กลิ่นบุญ 1 194 743 937 2

	 นางสาวษิญาภา	ชุณหวรานนท์ 2 325 982 1,307 1

	 นายเกรียงไกร	เจริญศักดิ์ 3 45 153 198 3

บัตรเสีย 69 171 240
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รายงานประจำาปี 255770 

หนังสือรับรองของสหกรณ�หนังสือรับรองของสหกรณ�
ที่	สอมธ.	64/2558

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากัด

	 วันที่	29	มกราคม	2558

เรียน นายศิลปชัย รักษาพล ผู้สอบบัญชี

หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	จำากัด	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2557	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกันของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากดั	

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนดหรือไม่

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล	 เพื่อให้การดำาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย

สหกรณ์	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ	และคิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้

1.	 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	 ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการและ

ข้อมูลต่างๆ

2.	 ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว	คือ

	 2.1	บันทึกทางการบัญชี	เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี	และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

	 2.2	รายงานการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่

3.	 ไมม่รีายการผดิปกตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทำาของคณะกรรมการดำาเนนิการหรอืเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ	์ผูซ้ึง่มหีนา้ท่ีสำาคัญ

เกีย่วกบัระบบบญัช	ีและระบบการควบคมุภายใน	หรอืรายการผิดปกตทิีม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่งบการเงนิ

4.	 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด	ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน	

นอกจากนี้	 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ	 หรือหน่วยงานที่กำากับดูแล	 ซึ่งหาก

ไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน

5.	 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน	 เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ	

ซึง่รวมถงึการถกูเรยีกชดเชย	หรอืถกูประเมนิภาษอีากร	หรอืมหีนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหนา้	ซึง่ควรจะไดน้ำามาพจิารณา

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

6.	 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน

	 6.1	รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

	 6.2	ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก	หรือข้อจำากัดการใช้เงินกู้

	 6.3	สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7.	 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	และไม่มีภาระผูกพัน	หรือข้อผูกมัดใดๆ	ในสินทรัพย์

ของสหกรณ์	เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

8.	 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์	 ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่าง

เหมาะสม	รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคล

ที่สาม	นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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9.	 นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว	 ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด

ที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำาคัญ	 ซ่ึงต้องนำามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ	

งบการเงินอีก

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงชื่อ)		 กัมมาล กุมาร ปาวา

	 	 (รองศาสตราจารย	์นายแพทย์กัมมาล	กุมาร	ปาวา)

	 	 ประธานกรรมการ

																							 	(ลงชื่อ)		 รังษี  ธารารมย์

	 	 (นายรังษี		ธารารมย์)

	 	 ผู้จัดการ
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รายงานของผู�สอบบัญชีรายงานของผู�สอบบัญชี

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	งบกำาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี

ที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถ

จัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ

สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณของ

ผูส้อบบญัชสีหกรณ	์รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบ	เพือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มา	 ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	

ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของสหกรณ์	 เพื่อ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของสหกรณ์	 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ใช้	

และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้น	 โดยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์	 รวมทั้งการประเมินการนำาเสนอ

งบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2557	 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	 สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์

	

	 (นายศิลป์ชัย	รักษาพล)

	 ผู้สอบบัญชี

วันที่	4	กุมภาพันธ์	2558
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สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 หมายเหตุ บาท

 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 3	 313,879,646.64

	 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	 	 500,000,000.00

	 เงินลงทุนระยะสั้น	 4	 806,211,257.98

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 5	 4,213,586,078.61

	 ลูกหนี้ระยะสั้น	-	สุทธิ	 6	 2,389,554.91

	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	 7	 5,273,083.60

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 8	 60,851,921.22

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,902,191,542.96

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินลงทุนระยะยาว	 4	 5,108,036,822.67

	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	 5	 9,894,063,370.55

	 ลูกหนี้ระยะยาว		 6	 3,084,070.37

	 อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 9	 10,527,752.17

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 10	 4,917,053.12

	 ค่าปรับปรุงสำานักงานรอตัดจ่าย	 	 10,256,624.64

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  15,030,885,693.52

   รวมสินทรัพย์  20,933,077,236.48
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 หมายเหตุ บาท

 หนี้สินและทุนของสหกรณ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้น 11 1,800,000,000.00

 เงินรับฝาก 12 13,356,948,344.73

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13 118,112,964.59

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  15,275,061,309.32

หนี้สินไมหมุนเวียน

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 14 259,293,452.89

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  259,293,452.89

  รวมหนี้สิน  15,534,354,762.21

ทุนของสหกรณ

 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)

  หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว  3,645,678,300.00

 ทุนสํารอง   935,653,569.06

 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 15 159,713,655.36

 กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 4 และ 16 241,907,745.67

 กําไรสุทธิประจําป  415,769,204.18

  รวมทุนของสหกรณ  5,398,722,474.27

  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ  20,933,077,236.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (ลงชื่อ) กัมมาล กุมาร ปาวา

  (รองศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล กุมาร ปาวา)

  ประธานกรรมการ

 (ลงชื่อ) ทรงศรี สนธิทรัพย

    (นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย)

                กรรมการและเลขานุการ

  วันที่ 29 มกราคม 2558 

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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    บาท %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	

	 ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้	 199,229,478.20	 19.79

	 ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้	 525,222,348.00	 52.17

	 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	 2,427,139.04	 0.24

	 ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนชั่วคราว	 308,424.66	 0.03

	 ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	 29,123,972.63	 2.89

	 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น	 3,849,315.08	 0.38

	 ผลตอบแทนจากการลงทุน	 246,711,913.77	 24.50

   รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,006,872,591.38 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน   

	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	 465,138,753.37	 46.20

	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	 71,801,424.70	 7.13

   รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 536,940,178.07 53.33

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน - สุทธิ 469,932,413.31 46.67

บวก รายได้อื่น   

	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	 40,500.00	 0.00

	 รายได้เบ็ดเตล็ด	 266,596.91	 0.03

	 กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน	 100,999.00	 0.01

   รวมรายได้อื่น 408,095.91 0.04

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน   

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่   

	 	 เงินเดือนและค่าจ้าง	 12,746,270.00	 1.27

	 	 เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ	 812,220.00	 0.08

	 	 ค่าล่วงเวลา	 726,000.00	 0.07

	 	 เงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่	 2,625,460.00	 0.26

	 	 ค่าสวัสดิการ	 1,097,749.84	 0.11

	 	 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน	 319,066.00	 0.03

	 	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 1,392,833.94	 0.14

	 	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าที่	 286,818.48	 0.03

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

    บาท %

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	 3,697,642.22	 0.37

	 ค่าปรับปรุงสำานักงานตัดจ่าย	 3,418,874.88	 0.34

	 ค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย	 750,000.00	 0.07

	 ค่าซอฟท์แวร์ตัดจ่าย	 129,403.00	 0.01

	 ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษาทรัพย์สิน	 681,844.15	 0.07

	 ค่าเบี้ยประกันภัย	 127,701.48	 0.01

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก   

	 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	 5,000,000.00	 0.50

	 ค่าโครงการสมาชิกเกษียณอายุ	 5,000,000.00	 0.50

	 ค่าของที่ระลึก	 2,346,283.00	 0.23

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น

	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	 584,500.00	 0.06

	 ค่าสมนาคุณ	 596,214.00	 0.06

	 ค่ารับรอง	 327,868.89	 0.03

	 ค่าตรวจสอบกิจการและค่าสอบบัญชี	 250,000.00	 0.02

	 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำานักงาน	 1,426,050.52	 0.14

	 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะและนำ้ามันเชื้อเพลิง	 663,165.42	 0.07

	 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึกอบรม	 99,800.00	 0.01

	 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	 5,752.00	 0.00

	 ค่าโครงการเผยแพร่วิชาการ	 	 	 2,486,765.11	 0.25

	 ค่าโครงการสมาชิกสัมพันธ์	 	 	 647,201.00	 0.06

	 ค่าใช้จ่ายดำาเนินคดี	 	 	 235,021.15	 0.02

	 ค่าจ้างเหมาบริการ	 	 	 398,853.00	 0.04

	 เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย	 	 	 2,000,000.00	 0.20

	 เงินทุนการศึกษานักศึกษา	มธ.	 	 	 200,000.00	 0.02

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	 	 2,594,423.76	 0.26

	 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	 	 	 625,560.00	 0.06

	 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 	 	 277,441.20	 0.03

	 หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา	(เกินความต้องการ)	 	 	 	(5,478.00) (0.00)

   รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน   54,571,305.04 5.42

กําไรสุทธิ     415,769,204.18 41.29
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    บาท %

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 3,697,642.22 0.37

 คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 3,418,874.88 0.34

 คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00 0.07

 คาซอฟทแวรตัดจาย 129,403.00 0.01

 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 681,844.15 0.07

 คาเบี้ยประกันภัย 127,701.48 0.01

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก   

 คาเบี้ยประกันชีวิต 5,000,000.00 0.50

 คาโครงการสมาชิกเกษียณอายุ 5,000,000.00 0.50

 คาของที่ระลึก 2,346,283.00 0.23

คาใชจายดําเนินงานอื่น

 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 584,500.00 0.06

 คาสมนาคุณ 596,214.00 0.06

 คารับรอง 327,868.89 0.03

 คาตรวจสอบกิจการและคาสอบบัญชี 250,000.00 0.02

 คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,426,050.52 0.14

 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิง 663,165.42 0.07

 คาลงทะเบียนสัมมนาและฝกอบรม 99,800.00 0.01

 คาใชจายในการศึกษา 5,752.00 0.00

 คาโครงการเผยแพรวิชาการ   2,486,765.11 0.25

 คาโครงการสมาชิกสัมพันธ   647,201.00 0.06

 คาใชจายดําเนินคดี   235,021.15 0.02

 คาจางเหมาบริการ   398,853.00 0.04

 เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย   2,000,000.00 0.20

 เงินทุนการศึกษานักศึกษา มธ.   200,000.00 0.02

 คาสาธารณูปโภค   2,594,423.76 0.26

 คาใชจายประชุมใหญ   625,560.00 0.06

 คาใชจายเบ็ดเตล็ด   277,441.20 0.03

 หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคําพิพากษา (เกินความตองการ)    (5,478.00) (0.00)

   รวมคาใชจายในการดําเนินงาน   54,571,305.04 5.42

กําไรสุทธิ     415,769,204.18 41.29

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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รายงานประจำาปี 255778 

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเง�นสด

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเง�นสด

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 	 415,769,204.18	

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธ ิ  

 จากกิจกรรมดําเนินงาน 

	 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	 3,697,642.22	

	 ค่าซอฟท์แวร์ตัดจ่าย	 	129,403.00	

	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย	 	750,000.00	

	 ค่าปรับปรุงสำานักงานตัดจ่าย	 	3,418,874.88	

	 หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา	(เกินความต้องการ)	 	(5,478.00)

	 กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน	 	(100,999.00)

	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ	 	(3,526,507.76)

	 ดอกเบี้ยเงินกู้แก่สหกรณ์อื่นค้างรับ	 	(1,746,575.84)

	 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	 	(954.11)

	 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ	 	(6,849.32)

	 ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ	ค้างรับ	 	(1,106,849.32)

	 ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้นค้างรับ	 	(58,189,103.50)

	 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	 	814,712.97	

	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี	 	182,744.75	

	 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี	 	24,094.66	

	 เงินทดรองจ่ายดำาเนินคดีตัดบัญชี	 	235,021.15	

	 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย	 	187,424.65	

	 ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	 	109,839,978.57	

	 เงินประกันสังคมค้างจ่าย	(ส่วนของสหกรณ์)	 	26,550.00	

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	1,112,571.96	

	 ค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้าตัดบัญชี	 	1,503,433.35	

	 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	 	5,000,000.00	

	 ค่าโครงการสมาชิกเกษียณอายุ	 	5,000,000.00	

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน  

 สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 483,008,339.49



ระเบียบวาระที่ 6

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 79 

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ดําเนินงาน   
	 เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น		 	(6,954,500,000.00)
	 เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	 	6,546,934,000.00	
	 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	 	(1,521,716,000.00)
	 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ	 	1,287,038,521.11	
	 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	 	(59,776,300.00)
	 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	 	56,804,965.25	
	 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	 	(984,266,602.25)
	 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	 	653,985,877.93	
	 เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ	 	2,786,661.00	
	 เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ	 	5,238,330.87	
	 เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นค้างรับ	 	5,502,916.17	
	 เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	 	1,247.73	
	 เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ค้างรับ	 	1,342,054.79	
	 เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	 	1,150,684.93	
	 เงินสดรับผลตอบแทนเงินลงทุนถือหุ้นค้างรับ	 	60,093,664.66	
	 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์	 	(809,889.89)
	 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 	(124,675.51)
	 เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	 	(21,125.88)
	 เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายดำาเนินคดี	 	(69,723.90)
หนี้สินดําเนินงาน  
	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	 	(97,437,203.77)
	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย	 	(1,425,740.27)
	 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	 	(4,006,220.73)
	 เงินสดรับภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	 	4,452,225.19	
	 เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่าย	 	(40,964.00)
	 เงินสดรับจากเงินประกันสังคมค้างจ่าย	 	26,550.00	
	 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	(2,281,134.61)
	 เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	 	(2,108.25)
	 เงินสดจ่ายเช็คขาดการติดต่อ	 	(8,500.00)
	 เงินสดรับจากเช็คขาดการติดต่อ	 	65,750.00	
	 เงินสดจ่ายเงินค่าดำาเนินการเงินกู้รับล่วงหน้า		 	(13,910.00)
	 เงินสดจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า	 	(100,561.82)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (518,168,871.76)
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 บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำานักงาน	 	(1,644,020.52)

	 เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ	 	(1,226,500.00)

	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายยานพาหนะ	 	101,000.00	

	 เงินสดจ่ายซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน	 	(100,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อตั๋วแลกเงิน	 	(550,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตรอาคารสงเคราะห์	 	(200,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 	(200,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)	 	(100,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	 	(90,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	 	(30,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	 	(50,000,000.00)

				 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	 	(25,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	 	(240,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	 	(100,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	 	(280,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จำากัด	(มหาชน)	 	(20,000,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด		 	(25,000,000.00)

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน	 	550,000,000.00	

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล	 	38,000,000.00	

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 	213,000,000.00	

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	 	20,000,000.00	

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	 	50,000,000.00	

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	 	130,000,000.00	

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	กรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	 	200,000,000.00	

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	ทิสโก้	จำากัด	(มหาชน)	 	100,000,000.00	

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัทโตโยต้า	ลิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จำากัด		 	100,000,000.00	

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	กรุงเทพบ้านและที่ดิน	จำากัด	(มหาชน)	 	25,000,000.00	

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)	 	10,000,000.00	

	 เงินสดรับเงินลงทุนพันธบัตรรัฐบาล	 	496,479.58	

	 เงินสดรับเงินลงทุนพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย	 	61,711.40	

	 เงินสดรับเงินลงทุนพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 	47,130.65	

	 เงินสดรับเงินลงทุนหุ้นกู้บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	 	1,132,614.28	

	 เงินสดรับเงินลงทุนหุ้นกู้บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	 	244,755.17	

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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 บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(ต่อ)

	 เงินสดรับเงินลงทุนหุ้นกู้บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอรส์	จำากัด	(มหาชน)	 	233,022.16	

	 เงินสดรับเงินลงทุนหุ้นกู้บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	 	74,818.25	

	 เงินสดรับเงินลงทุนหุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	 	335,608.20	

	 เงินสดรับเงินลงทุนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	 	6,312,730.45	

	 เงินสดรับเงินลงทุนหุ้นกู้บริษัท	โกลว์พลังงาน	จำากัด	(มหาชน)	 	18,626.34	

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (567,812,024.04)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

	 เงินสดรับเงินกู้ยืม	-	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 	30,280,000,000.00	

	 เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืม	-	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 	(31,299,000,000.00)

	 เงินสดรับจากเงินรับฝาก	 	23,230,597,315.76	

	 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	 	(21,909,425,100.65)

	 เงินสดจ่ายเงินปันผล	 	(247,394,007.25)

	 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	 	(24,085,033.75)

	 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	 	(4,343,750.00)

	 เงินสดจ่ายค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ	 	(10,000.00)

	 เงินสดจ่ายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก		 	(7,926,727.52)

	 เงินสดรับจากเงินกองทุนทดแทนสมาชิก		 	968,993.52	

	 เงินสดจ่ายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ		 	(2,970,000.00)

	 เงินสดรับจากเงินประกันเจ้าหน้าที่	 	807,483.61	

	 เงินสดจ่ายคืนเงินประกันเจ้าหน้าที่		 	(29,385.08)

	 เงินสดจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้คำ้าประกัน	 	(136,150.00)

	 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	 	(19,808,200.00)

	 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	 	377,938,150.00	

	 เงินสดจ่ายทุนเรือนหุ้นรอการจ่ายคืน		 	(418,400.37)

	 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้นรอการจ่ายคืน	 	143,100.37	

	 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	 	(6,027,500.00)

	 เงินสดจ่ายทุนเพื่อจัดตั้งสำานักงาน	 	(108,400.00)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 368,772,388.64 

เงินสดสุทธิ (ลดลง) (717,208,507.16)

เงินสด ณ วันต้นปี 1,531,088,153.80 

เงินสด ณ วันสิ้นปี 813,879,646.64

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเง�น

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเง�น

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ     
1.1	 เงินสดในงบกระแสเงินสด	 หมายถึงเงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคารทุกประเภท	 และเงินฝากสหกรณ์อื่นทุกประเภท	

ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นที่นำาไปเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันหนี้สินด้วย

1.2	 สหกรณ์ฯ	รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา	ส่วนจำานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจำานวน

เงินต้นที่ค้างชำาระตามระยะเวลาที่กู้ยืม

1.3	 สหกรณ์ฯ	บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง		 	 	 	 	

1.4	 สหกรณ์ฯ	ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน

1.5	 ค่าเสื่อมราคาอาคาร	 ยานพาหนะ	 และเครื่องใช้สำานักงาน	 คำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กำาหนดไว้ในระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 ทั้งน้ียกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	 และ

เครื่องปรับระดับแรงดันกระแสไฟฟ้า	 คณะกรรมการดำาเนินการมีมติให้คำานวณค่าเสื่อมราคาโดยถือหลักอายุการ

ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ	ตามเกณฑ์ดังนี้

	 ปีที่	1	คำานวณค่าเสื่อมราคาอัตราร้อยละ	45		ปีที่	2	คำานวณค่าเสื่อมราคาอัตราร้อยละ	30	

	 ปีที่	3	คำานวณค่าเสื่อมราคาอัตราร้อยละ	25	 	 	 	 	 	

1.6	 ค่าซ่อมบำารุง	 ค่าซ่อมแซม	 รวมทั้งการซื้อมาเปล่ียนแทนสำาหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ	 ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจาก

รายได้การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ	ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

1.7	 สหกรณ์ฯ	 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการจัดชั้น

คุณภาพลูกหน้ีเงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 พ.ศ.	 2544	 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

ชุดที่	 43	 ครั้งที่	 2/2558	 เมื่อวันที่	 29	 มกราคม	 2558	 และขอให้เข้าใจว่าเป็นเพียงประมาณการทางบัญชีเท่านั้น	

ยงัมไิดม้กีารสญูจรงิหรอืทำาใหส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายของสหกรณฯ์	ดอ้ยไปแตอ่ยา่งใด	ถา้หากจะมกีารตดัลกูหนี้

เป็นสูญ	ก็ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระทำาได้

1.8	 สหกรณ์ฯ	 ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง	 ซึ่งหาก

สหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว	จะทำาให้สหกรณ์มีกำาไรสุทธิประจำาปีเป็นจำานวนดังนี	้ 	

	 กำาไรสุทธิประจำาปี	 415,769,204.18	 บาท

	 	 บวก	ดอกเบี้ยที่ไม่รับรู้เป็นรายได้	 	161,307.85	 บาท

	 	 กำาไรสุทธิ	(หากรับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)	 415,930,512.03	 บาท	

1.9	 เงนิลงทนุระยะสัน้	และเงนิลงทนุระยะยาวทีเ่ปน็เงนิลงทนุในหลกัทรพัยท์ีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด	สหกรณฯ์	

บนัทกึบญัชดีว้ยราคาทนุ	หรอืราคาทนุตดัจำาหนา่ย	สำาหรบัเงนิลงทนุระยะสัน้/ระยะยาวทีเ่ปน็เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์

ทีอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม	ทัง้นีส้หกรณฯ์	รบัรูก้ารเปลีย่นแปลงมลูคา่ของเงนิลงทนุเปน็

กำาไร	 (ขาดทุน)	 จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	 โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์ฯ	 และจะ

รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน	 เมื่อสหกรณ์ฯ	 จำาหน่ายเงินลงทุนนั้น	 ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่	105	เรื่อง	การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้	และตราสารทุน	 	 	 	

1.10	 ค่าปรับปรุงสำานักงานรอตัดจ่าย	ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ	20	ต่อปี
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1.11	 สทิธกิารใชป้ระโยชนใ์นอาคาร	ตดัจา่ยโดยวธิเีสน้ตรงในอตัรารอ้ยละ	5	ตอ่ป	ีและสทิธใินการใชซ้อฟทแ์วรต์ดัจา่ยโดย

วิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ	20	ต่อปี

1.12	 สหกรณ์ฯ	 ได้เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินบำาเหน็จเจ้าหน้าที่	 เป็นการจัดตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติ

กองทนุสำารองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีเ่จา้หนา้ทีจ่า่ยสะสมและเงนิทีส่หกรณจ์า่ยสมทบให้ในอัตรา

ร้อยละ	5-12	ของเงินเดือน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำานวนปีที่ทำางานโดยจ่ายเงินสำารองบำาเหน็จเป็นเงินประเดิมเข้ากองทุน

จำานวน	10,405,600.00	บาท	และจะจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่	ในกรณีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว	

กองทนุสำารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย	จำากดั	ระหวา่งป	ี2557	จา่ยสมทบเพิม่

จำานวน	1,392,833.94	บาท	และปี	2556	จ่ายสมทบเพิ่มจำานวน	1,264,435.91	บาท

2. การเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการในงบการเงินของสหกรณ์ฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีคำาสั่งที่	 กษ	 0404/1160	 ลงวันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2557	 ให้สหกรณ์ฯ	 จัดทำางบการเงินตาม	

รูปแบบใหม่	 โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี	 2557	 โดยในปีแรกมิต้องจัดทำาข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อน	 ดังนั้นงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด	

วันที่	31	ธันวาคม	2557	ของสหกรณ์ฯ	ได้จัดทำาขึ้นตามรูปแบบใหม่ดังกล่าวเป็นปีแรกจึงไม่จัดทำาข้อมูลเปรียบเทียบรอบปีบัญชี	2556

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

 บาท

เงินสด	 	 3,925,146.92

เงินฝากธนาคาร

	 กระแสรายวัน	 6,838,382.67

	 ออมทรัพย์	 284,739,997.94

	 ออมทรัพย์พิเศษ	 18,276,119.11

	 ประจำา		 100,000.00

  รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 313,879,646.64

ข้อผูกพัน
เงินฝากประจำาธนาคารกรุงไทย	จำากัด	 (มหาชน)	สาขาท่าเตียน	จำานวน	100,000.00	บาท	ได้นำาไปคำ้าประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญาในวงเงิน	100,000.00	บาท

4. เงินลงทุน ประกอบด้วย

 บาท

 มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์	 101,263,326.00	 100,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	 100,800,929.00	 99,915,642.83

	 หุ้นกู้ธนาคารธนชาต	จำากัด	(มหาชน)	 303,081,957.00	 300,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จำากัด	(มหาชน)	 30,307,309.20	 30,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	 170,757,736.78	 169,986,328.74

  รวม 706,211,257.98 699,901,971.57

 บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 6,309,286.41

  รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด 706,211,257.98 706,211,257.98
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4. เงินลงทุน ประกอบด้วย (ต่อ)

 บาท

 มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	 	 100,000,000.00

  รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  100,000,000.00

  รวมเงินลงทุนระยะสั้น  806,211,257.98

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 18,155,240.70	 17,323,902.34

	 พันธบัตรรัฐบาล	 84,839,580.90	 81,905,225.18

	 พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย		 593,990,788.00	 550,152,818.68

	 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์	 512,800,624.00	 490,000,000.00

	 พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 208,874,390.00	 200,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	 516,862,507.52	 492,061,005.33

	 หุ้นกู้บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	 160,322,289.90	 151,188,261.75

	 หุ้นกู้บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	 133,575,348.00	 125,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	 707,244,476.90	 692,314,066.58

	 หุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	 303,762,132.00	 300,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 10,588,884.10	 10,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	 304,949,911.90	 290,139,074.87

	 หุ้นกู้บริษัท	โกลว์พลังงาน	จำากัด	(มหาชน)	 10,633,216.40	 10,130,486.47

	 หุ้นกู้บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)	 334,813,035.35	 325,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)	 159,489,112.50	 150,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จำากัด	(มหาชน)	 299,717,500.60	 272,023,522.21

	 หุ้นกู้บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	จำากัด	(มหาชน)	 161,100,446.60	 155,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จำากัด	(มหาชน)	 126,565,457.70	 120,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 26,140,168.25	 25,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	 345,436,217.60	 330,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	 51,913,120.00	 50,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด	 26,062,373.75	 25,000,000.00

  รวม 5,097,836,822.67 4,862,238,363.41

 บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 235,598,459.26

  รวมเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด  5,097,836,822.67 5,097,836,822.67

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	 	 10,000,000.00

	 หุ้นสามัญบริษัท	สหประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	 	 200,000.00

  รวมเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด   10,200,000.00

  รวมเงินลงทุนระยะยาว  5,108,036,822.67

  รวมเงินลงทุน  5,914,248,080.65

Report-a4.indd   84 27/1/2558   20:35

4. เงินลงทุน ประกอบด้วย (ต่อ)

	 บาท

	 มูลค่ายุติธรรม	 ราคาทุน

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด  100,000,000.00

	 	 รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	 	 100,000,000.00

	 	 รวมเงินลงทุนระยะสั้น	 	 806,211,257.98

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 18,155,240.70	 17,323,902.34

	 พันธบัตรรัฐบาล	 84,839,580.90	 81,905,225.18

	 พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย		 593,990,788.00	 550,152,818.68

	 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์	 512,800,624.00	 490,000,000.00

	 พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 208,874,390.00	 200,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	 516,862,507.52	 492,061,005.33

	 หุ้นกู้บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	 160,322,289.90	 151,188,261.75

	 หุ้นกู้บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	 133,575,348.00	 125,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	 707,244,476.90	 692,314,066.58

	 หุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	 303,762,132.00	 300,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 10,588,884.10	 10,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ไออาร์พีซ	ีจำากัด	(มหาชน)	 304,949,911.90	 290,139,074.87

	 หุ้นกู้บริษัท	โกลว์พลังงาน	จำากัด	(มหาชน)	 10,633,216.40	 10,130,486.47

	 หุ้นกู้บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)	 334,813,035.35	 325,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)	 159,489,112.50	 150,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จำากัด	(มหาชน)	 299,717,500.60	 272,023,522.21

	 หุ้นกู้บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต	้ลีส	จำากัด	(มหาชน)	 161,100,446.60	 155,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จำากัด	(มหาชน)	 126,565,457.70	 120,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 26,140,168.25	 25,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	 345,436,217.60	 330,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	 51,913,120.00	 50,000,000.00

	 หุ้นกู้บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด	 26,062,373.75	 25,000,000.00

	 	 รวม	 5,097,836,822.67	 4,862,238,363.41

	 บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	 0.00	 235,598,459.26

	 	 รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด		 5,097,836,822.67	 5,097,836,822.67

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด  10,000,000.00

	 หุ้นสามัญบริษัท	สหประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	 	 200,000.00

	 	 รวมเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด		 	 10,200,000.00

	 	 รวมเงินลงทุนระยะยาว	 	5,108,036,822.67

	 	 รวมเงินลงทุน	 	5,914,248,080.65
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ณ	 วันสิ้นปีทางบัญช	ี 31	 ธันวาคม	 2556	 ตามงบการเงินของบริษัท	 สหประกันชีวิต	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีผลขาดทุนสะสม	

379,909,139.00	บาท	และมีมูลค่าหุ้นคงเหลือหุ้นละ	1.96	บาท	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ผู้ถือหุ้น

ข้อผูกพัน
สหกรณ์ฯ	 ได้นำาพันธบัตรจำานวน	 11	 ฉบับ	 รวมเป็นจำานวนเงิน	 1,437,160,000.00	 บาท	 และหุ้นกู้จำานวน	 62	 ฉบับ		

รวมเป็นจำานวนเงิน	 3,784,890,000.00	 บาท	 รวมทั้งส้ิน	 5,222,050,000.00	 บาท	 ไปเป็นหลักประกันการทำาสัญญาเบิกเกินบัญชี		

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

ในหมายเหตุ	11)

เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรา	 62	 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 และประกาศคณะกรรมการพัฒนา	

สหกรณ์แห่งชาติ	เรื่องข้อกำาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์	พ.ศ.	2552

5. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย

 บาท

 ระยะสั้น ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

	 เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	 3,927,026,000.00	 6,040,915,000.00

	 เงินให้กู้ฉุกเฉิน	 10,054,234.75	 0.00

	 เงินให้กู้สามัญ	 163,579,533.69	 1,406,927,348.35

	 เงินให้กู้พิเศษ	 112,926,310.17	 2,446,221,022.20

  รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ 4,213,586,078.61 9,894,063,370.55

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	มีจำานวน	41	ราย	สหกรณ์ฯ	เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราตามสภาวะของท้องตลาด

6. ลูกหนี้อื่น - สุทธิ ประกอบด้วย

 บาท

 ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ	 799,054.91	 3,084,070.37

ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา	 3,131,237.00	 0.00

 รวม  3,930,291.91 3,084,070.37

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (1,540,737.00)	 0.00

 รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 2,389,554.91 3,084,070.37

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	สหกรณ์ฯ	มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่น	จำานวน	1,540,737.00	บาท	ประกอบ

ด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคำาพิพากษาทั้งจำานวน

ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ	 ได้จัดช้ันคุณภาพลูกหนี้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ	พ.ศ.	2544	ซึ่งกำาหนดให้แสดงรายการลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แยกต่างหากจากลูกหนี้ปกติ
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7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย

	 บาท

ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นค้างรับ	 1,746,575.84

ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ		 3,526,507.76

 รวมดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 5,273,083.60

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	 954.11

ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ		 6,849.32

ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ค้างรับ	 1,106,849.32

ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ	 59,218,702.21

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	 21,125.88

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	 124,675.51

วัสดุคงเหลือ	 	 372,764.87

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 60,851,921.22

9. อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

 บาท

อาคาร	 	 6,391,185.43

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	 2,065,357.84

ยานพาหนะ	 	 1,120,708.66

เครื่องใช้สำานักงาน	 950,500.24

 รวมอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,527,752.17

สหกรณ์ฯ	บันทึกบัญชีอาคารและอุปกรณ์ด้วยมูลค่าตามบัญช	ีซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	สหกรณ์ฯ	มีค่าเสื่อมราคา	

จำานวน	3,697,642.22	บาท	ประกอบด้วย	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	จำานวน	1,595,230.64	บาท	ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ	์

จำานวน	 1,679,299.81	 บาท	 ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ	 จำานวน	 208,895.71	 บาท	 และค่าเส่ือมราคาเครื่องใช้สำานักงาน	 จำานวน	

214,216.06	บาท	ตามลำาดับ

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย

 บาท

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร	 4,693,150.68

ซอฟท์แวร์	 	 223,902.44

 รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4,917,053.12

11. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

 บาท

เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 1,800,000,000.00

 รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,800,000,000.00
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เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวข้างต้น	จ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่กำาหนดโดยสถาบันการเงินของแต่ละแห่ง	โดยมีรายละเอียด	

ดังนี้

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
หลักประกัน

1)	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินเบิกเกินบัญชี	20	ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน	
790	ล้านบาท

พันธบัตรรัฐบาล	
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	30	ล้านบาท
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	17.16	ล้านบาท
พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย	
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	200	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	
	 จำานวน	4	ฉบับ	จำานวนเงิน	76.10	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย	
	 จำานวน	3	ฉบับ	จำานวนเงิน	170	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	10	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	โกลว์	พลังงาน	
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	10	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส
	 จำานวน	3	ฉบับ	จำานวนเงิน	115	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ไออาร์พีซี
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	240	ล้านบาท

2)	บมจ.	ธนาคารกรุงเทพ วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
400	ล้านบาท

พันธบัตรรัฐบาล
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	50	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.		
	 จำานวน	6	ฉบับ	จำานวนเงิน	170	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	60	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	50	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	75	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ทางด่วนกรุงเทพ
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	25	ล้านบาท

3)	บมจ.	ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
400	ล้านบาท

พันธบัตร	ธนาคารอาคารสงเคราะห	์
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	100	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	100	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	
	 จำานวน	4	ฉบับ	จำานวนเงิน	233.79	ล้านบาท	
หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	
	 จำานวน	2	ฉบับ	จำานวนเงิน	40	ล้านบาท
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11. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย (ต่อ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
หลักประกัน

4)	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
1,999.90	ล้านบาท	

พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	200	ล้านบาท
พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	50	ล้านบาท
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	200	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	
	 จำานวน	2	ฉบับ	จำานวนเงิน	80	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
	 จำานวน	2	ฉบับ	จำานวนเงิน	125	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์
	 จำานวน	3	ฉบับ	จำานวนเงิน	280	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม
	 จำานวน	2	ฉบับ	จำานวนเงิน	90	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	50	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	
	 จำานวน	3	ฉบับ	จำานวนเงิน	115	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	อยุธยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลีส	
	 จำานวน	2	ฉบับ	จำานวนเงิน	185	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	บ้านป	ู	
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	150	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย
	 จำานวน	2	ฉบับ	จำานวนเงิน	100	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย

	 จำานวน	3	ฉบับ	จำานวนเงิน	180	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น

	 จำานวน	2	ฉบับ	จำานวนเงิน	70	ล้านบาท

หุ้นกู้	บจ.	นำ้าตาลมิตรผล

	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	25	ล้านบาท

5)	บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
100	ล้านบาท

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	10	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย	
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	120	ล้านบาท
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11. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย (ต่อ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
หลักประกัน

6)	บมจ.	ธนาคารทหารไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
900	ล้านบาท

พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	300	ล้านบาท
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห	์
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	200	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ไอ	อาร์	พี	ซี
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	50	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ซีพีออลล	์
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	50	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	70	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ธนาคารธนชาต
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	300	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	60	ล้านบาท

7)	บมจ.	ธนาคารยูโอบี วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
300	ล้านบาท

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห	์
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	90	ล้านบาท
หุ้นกู้	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย
	 จำานวน	1	ฉบับ	จำานวนเงิน	300	ล้านบาท

12. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

 บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

	 ออมทรัพย์	 1,115,282,315.21

	 ออมทรัพย์สินทวี	 833,463,359.58

	 ออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ	 2,511,800.00

	 ประจำา	 	 11,405,690,869.94

	 	 รวมเงินรับฝาก - สมาชิก 13,356,948,344.73

  รวมเงินรับฝาก  13,356,948,344.73
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13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 บาท

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย	 109,839,978.57

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ค้างจ่าย	 187,424.65

ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	 4,452,225.19

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 1,112,571.96

เงินปันผลค้างจ่าย	 39,147.25

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย	 53,100.00

ทุนเรือนหุ้นรอจ่ายคืน	 143,100.37

เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า	 1,503,433.35

เช็คขาดการติดต่อ	 781,983.25

 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 118,112,964.59

14. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 บาท

เงินกองทุนทดแทนสมาชิก	 112,576,864.51

เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ	 129,655,561.67

เงินประกันเจ้าหน้าที่	 7,646,376.71

เงินกองทุนสวัสดิการผู้คำ้าประกัน	 9,414,650.00

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 259,293,452.89

15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย

 บาท

ทุนสาธารณประโยชน์	 86,610,437.13

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	 36,625,004.80

ทุนพัฒนาสหกรณ์	 1,195,771.01

ทุนเพื่อจัดตั้งสำานักงาน	 30,825,453.19

ทุนครบรอบ	35	ป	ีสอมธ.		 1,360,934.40

ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน	 3,096,054.83

 รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 159,713,655.36

16. กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

 บาท

ยอดยกมาต้นปี	 52,008,595.90

บวก (หัก)	การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	 189,899,149.77

 ยอดคงเหลือปลายป ี 241,907,745.67
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17. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ในระหว่างปี	 2556	 สมาชิกรายหน่ึงได้ฟ้องต่อศาลแพ่งตามคดีดำาที่	 ผบ.	 3289/2556	 ให้รับผิดชอบความเสียหายจาก	

การกระทำาโดยประมาทเลินเล่อ	เพราะจ่ายเงินฝากให้แก่บุคคลที่สมาชิกเจ้าของบัญชีมอบฉันทะให้มาถอนเงิน	และปรากฏภายหลังว่า

ลายมือชื่อดังกล่าวสมาชิกแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้ลงนามในใบถอนเงิน

ศาลชั้นต้นได้มีคำาพิพากษาตามหมายเลขคดีแดงที่	ผบ.3787/2557	เมื่อวันที่	9	กันยายน	2557	ให้สหกรณ์ฯ	รับผิดชอบเงิน

จำานวนที่ถูกถอนไปแก่โจทก์จำานวนครึ่งหนึ่งพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	 7.50	 ต่อปี	 ของจำานวนเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้อง	

เป็นต้นไป	จนกว่าจะชำาระแล้วเสร็จ

สหกรณ์ฯ	 พิจารณาแล้วเห็นว่าสหกรณ์ฯ	 ได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำาหนดไว้		

และไม่ได้ประมาทเลินเล่อ	จึงได้ทำาการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวันที	่ 4	 ธันวาคม	2557	และปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณา

ของศาลชั้นอุทธรณ์

18. การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ	 สามารถดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนได้ในอัตราไม่ตำ่ากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด		

จงึถอืไดว้า่สหกรณฯ์	ไดม้กีารปฏบิตัติามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณว์า่ดว้ย	เรือ่ง	กำาหนดอตัราการดำารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง

ของสหกรณ์	ลงวันที	่31	ตุลาคม	2550	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที	่17	ตุลาคม	2550	เป็นต้นไป
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บทว�เคราะห�งบการเง�น
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บทว�เคราะห�งบการเง�น
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 โดย นายธนาดล รักษาพล*

	 ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่8910	

ทางสำานักงานเห็นว่าการวิเคราะห์งบการเงินมีความสำาคัญต่อสหกรณ์ฯ	ที่จะประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ

และฝ่ายบริหาร	 ท่ีจะพยากรณ์ฐานะการเงินในอนาคตและผลที่จะเกิดขึ้น	 รวมทั้งเป็นเครื่องมือกล่ันกรองประกอบการออมเบื้องต้น	

เพื่อเลือกลงทุนซื้อหุ้นเพิ่ม	หรือวิเคราะห์ความเสี่ยง	จึงได้จัดทำาบทวิเคราะห์งบการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ที่มีการเปรียบเทียบ

ข้อมูลที่สำาคัญๆ	 ของสหกรณ์ฯ	 กับข้อมูลและอัตราส่วนถัวเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอื่นทั้งระบบทั่วประเทศที่มีขนาดเดียวกัน	

ณ	ปี	2556	(PEER	GROUP	2013)	ที่นำาข้อมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามรายละเอียด	ผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นดังนี้

(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด ได้รับการจัดให้เป็นสหกรณ์ขนาด “*ใหญ่มาก”

 * ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง 19-24

   ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง 13-18

   กลาง หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง 7-12

รายการ

คะแนนเต็ม 

8 ของทุกๆ

หัวข้อ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จํากัด
ใหญ่

มาก

19-24

ใหญ่

13-18

กลาง

7-12
จํานวน คะแนนที่ได้

1. สินทรัพย์ต่อสหกรณ์ (หน่วย:ล้านบาท)

		 มากกว่า	3.44–16.77

		 มากกว่า	16.77–81.76

		 มากกว่า	81.76

6

7

8 20,933.08 8

ที่	สส.	026/2558

*	 อดีตผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	 บริษัทสำานักงาน	 เอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จำากัด	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ทะเบียนเลขที่	 8910  บช.ด.	 (จุฬาฯ	

กำาลังศึกษา)	 บช.ม.	 (จุฬาฯ)	 บช.บ.	 (จุฬาฯ	 เกียรตินิยมอันดับ	 1)	 ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการรายงานทางการเงิน	 (Dip	 TFR)  ผู้บรรยายพิเศษ	

นักวิชาการคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	 และวิทยากรพิเศษชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
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รายการ

คะแนนเต็ม 

8 ของทุกๆ

หัวข้อ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จํากัด
ใหญ่

มาก

19-24

ใหญ่

13-18

กลาง

7-12
จํานวน คะแนนที่ได้

2. รายได้ธุรกิจหลัก (หน่วย:ล้านบาท)

		 มากกว่า	1.16–5.41

		 มากกว่า	5.41–25.13

	 มากกว่า	25.13

6

7

8

	

1,006.87 8

3. มีสมาชิก (หน่วย:คน)

		 มากกว่า	421–828	

		 มากกว่า	829–1,633

		 มากกว่า	1,633

6

7

8 8,263 8

รวมคะแนนที่ได้ 24 P

(2) อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมที่สำาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเทียบกับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด

	 ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “*ดี-ดีมาก”

  * ดีมาก หมายถึง		ดีกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน

  * ดี  หมายถึง		มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน	

   พอใช	้	 หมายถึง		น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน

รายการ หน่วย

อัตราส่วนของ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ จํากัด

อัตราส่วน

สหกรณ์

ออมทรัพย์เฉลี่ย

ขนาดใหญ่มาก

(Peer Group**)

ดีมาก ดี พอใช้

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2556

1. ดา้นความเพยีงพอของเงนิทนุตอ่ความเสีย่ง

	 1.1	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่า 2.88	 3.22 1.15 P

	 1.2	อัตราส่วนทุนสำารองต่อสินทรัพย์ เท่า 0.04 0.04 0.04 P

	 1.3	อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 14.26 10.50 11.66 P

	 1.4	อัตราการเติบโตของหนี้ ร้อยละ 2.12 9.97 18.99 P

	 1.5	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 8.21 8.31 7.19 P

2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์

	 2.1	อัตราการหมุนของสินทรัพย์ รอบ 0.05 0.05 0.05 P

	 2.2	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 2.03 1.97 3.40 P

	 2.3	อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ร้อยละ 5.00 10.09 15.47 P



ระเบียบวาระที่ 6

รายงานประจำาปี 255794 

รายการ หน่วย

อัตราส่วนของ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ จํากัด

อัตราส่วน

สหกรณ์

ออมทรัพย์เฉลี่ย

ขนาดใหญ่มาก

(Peer Group**)

ดีมาก ดี พอใช้

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2556

3. ด้านการทํากําไร

	 3.1	กำาไรต่อสมาชิก บาท 50,316.98 46,898.17 20,133.21 P

	 3.2	เงินออมต่อสมาชิก บาท 2,057,682.03 1,922,143.36 431,815.74 P

	 3.3	หนี้สินต่อสมาชิก	(เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก) บาท 501,842.29 449,268.81 490,693.20 P

	 3.4	อัตราค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อกำาไร		

	 	 ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน

ร้อยละ 11.60 12.79 16.99 P

	 3.5	อัตราการเติบโตของทุนสำารอง ร้อยละ 8.72 7.99 9.67 P

	 3.6	อัตราการเติบโตของกำาไรสุทธิ ร้อยละ 11.21 19.21 13.14 P

	 3.7	อัตรากำาไรสุทธิ ร้อยละ 41.29 40.27 56.08 P

4. ด้านสภาพคล่อง

		 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.39 0.41 0.35 P

1. ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
1.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

	 สหกรณ์ฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนปีปัจจุบัน	 เท่ากับ	2.88	 เท่า	ปีก่อน	3.22 เท่า	ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ	0.34		

และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	2556 (Peer	Group)	เท่ากับ	1.15 เท่า	แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ทนุลดลงจากปกีอ่นเลก็นอ้ย แตย่งัคงสงูกวา่อตัราสว่นเฉลีย่โดยรวม ทัง้นีเ้นือ่งจากในระหวา่งปสีหกรณฯ์ สามารถจา่ยชําระหนีส้นิ

ให้แก่แหล่งเงินทุนภายนอกในระดับที่มีประสิทธิภาพมาก ดังนั้นเจ้าของทุน คือ สมาชิก ยังคงได้รับความคุ้มครองสําหรับจํานวน

เงินที่นํามาฝากและลงทุนถือหุ้นกับสหกรณ์ฯ ในระดับที่มีความมั่นคงอยู”่

1.2 อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์

	 สหกรณ์ฯ	 มีอัตราส่วนทุนสำารองต่อสินทรัพย์ปีปัจจุบัน	 เท่ากับ	 0.04	 เท่า	 ปีก่อน	 0.04	 เท่า	 ซึ่งเท่ากับปีก่อน		

และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	 2556	 (Peer	 Group)	 เท่ากับ	0.04	 เท่า	 แสดงให้เห็นว่า “สหกรณ์ฯ มีความสามารถ 

ในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรรทนุสํารองในระดับที่เหมาะสมอันจะช่วยเสริมสร้าง 

ความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับสหกรณ์ฯ ในระยะยาว”

1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์

	 สหกรณ์ฯ	 มีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ปีปัจจุบัน	 ร้อยละ	 14.26	 ปีก่อนร้อยละ	 10.50 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

ร้อยละ	 3.76	 และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	 2556	 (Peer	 Group)	 เท่ากับร้อยละ	11.66	 แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ  

มีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและยังสงูกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม ซึ่งถือว่า สหกรณ์ฯ มีความสามารถ 

ในการเพิ่มทุนอยู่ในระดับดีมาก และถือเป็นสิ่งที่ดีที่สมาชิกนําเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์ฯ อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังคงต้องมีการ

วางแผนหรือกําหนดกลยุทธ์ที่จะทําอย่างไรให้ส่วนของทุนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและเสริมสร้าง 

ความมั่นคงแก่สมาชิกในระยะยาว อีกทั้งเพื่อเพิ่มระดับการเจริญเติบโตของสหกรณ์ฯ ให้มากขึ้นต่อไป”
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1.4 อัตราการเติบโตของหนี้

	 สหกรณ์ฯ	 มีอัตราการเติบโตของหน้ีปีปัจจุบัน	 ร้อยละ 2.12	 ปีก่อนร้อยละ	9.97 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ	7.85		

และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	 2556	 (Peer	 Group)	 เท่ากับร้อยละ	 18.99	 แสดงให้เห็นว่า	 “หนี้ของสหกรณ์ฯ 

ที่เพิ่มขึ้นมาจากการรับฝากเงินจากสมาชิกซึ่งถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์ฯ ในขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ สามารถ 

จา่ยชาํระแหลง่เงนิทนุจากภายนอกสหกรณฯ์ ไดเ้ปน็จํานวนมาก ทําใหอ้ตัราการเตบิโตของหนีข้องสหกรณฯ์ เมือ่เทยีบกบัอตัราสว่น

โดยรวมอยู่ในระดับตํ่า ซึ่งถือว่าดีมาก ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยด้านต้นทนุทางการเงินอย่างรอบคอบเป็น 

สําคัญด้วย”

1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน

	 สหกรณ์ฯ	มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน	ปีปัจจุบันร้อยละ	8.21	ปีก่อนร้อยละ	8.31	ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ	

0.10	และเมือ่เทยีบกบัอตัราสว่นเฉลีย่โดยรวมป	ี2556	(Peer	Group)	เทา่กบัรอ้ยละ	7.19	แสดงใหเ้หน็วา่	“สหกรณฯ์ มีความสามารถ

ในการบริหารงานในการสร้างรายได้และผลตอบแทนได้ดีกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอื่นที่มีขนาดเดียวกันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม

สหกรณ์ฯ ยังคงต้องกําหนดกลยุทธ์ และ/หรือวางแผนพัฒนาการดําเนินงานเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มี

ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ มอบความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจแก่

มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอย่างเดียว” 

2. คุณภาพของสินทรัพย์ (Assets Quality)
2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย์

	 สหกรณ์ฯ	มีอัตราหมุนของสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้	 ปีปัจจุบัน	0.05	 รอบ	ปีก่อน	0.05	 รอบ	ซึ่งเท่ากับปีก่อน		

และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมป	ี2556	(Peer	Group)	เท่ากับ	0.05	รอบ	แสดงให้เห็นว่า “สหกรณ์ฯ มีการใช้สินทรัพย์เพื่อ

สร้างรายได้ที่มีรอบหมุนเท่ากับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี”

2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

	 สหกรณ์ฯ	มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย	์ปีปัจจุบันร้อยละ	2.03	ปีก่อนร้อยละ	1.97	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย	

และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมป	ี2556	(Peer	Group)	เท่ากับร้อยละ	3.40	แสดงให้เห็นว่า “สหกรณ์ฯ มีอัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งถือว่าการบริหารงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย 

โดยรวม ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินการควรต้องเพิ่มกลยุทธ์ในการบริหารงานและจัดให้มีการใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่าในโอกาส

ต่อไป”

2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์

	 สหกรณ์ฯ	มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์	ปีปัจจุบันร้อยละ	5.00	ปีก่อนร้อยละ	10.09 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ	

5.09	 และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมป	ี 2556	 (Peer	 Group)	 เท่ากับร้อยละ	15.47	 แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ มีอัตรา

การเติบโตของสินทรัพย์ปีปัจจุบันน้อยกว่าปีก่อนและน้อยกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมค่อนข้างมาก ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้  

ดังนั้น สหกรณ์ฯ ควรมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อจะนํา

มาซึ่งความมั่นคงต่อสหกรณ์ฯ และเพื่อนํามาใช้ในการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในอนาคต”
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3. ด้านการทำากำาไร (Earnings Sufficiency)
3.1 กําไรต่อสมาชิก

	 สหกรณ์ฯ	 มีกำาไรต่อสมาชิกปีปัจจุบันจำานวน 50,316.98 บาทต่อคน	 ปีก่อนจำานวน 46,898.17 บาทต่อคน  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 3,418.81 บาทต่อคน และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี	 2556	 (Peer	 Group)	 เท่ากับ		

20,133.21	บาทต่อคน	แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ มีประสิทธิภาพในการทํากําไรต่อสมาชิกสูงกว่าปีก่อนและยังสูงกว่าอัตราส่วน

เฉลี่ยโดยรวม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ควรวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มกําไรต่อสมาชิก ทั้งน้ี ต้องอยู่บน 

พื้นฐานที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ มอบความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งหาแต่รายได้และ

ผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอย่างเดียว” 

3.2 เงินออมต่อสมาชิก

		 สหกรณ์ฯ	 มีเงินออมต่อสมาชิกปีปัจจุบันจำานวน 2,057,682.03 บาทต่อคน	 ปีก่อนจำานวน	1,922,143.36 บาท

ต่อคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 135,538.67 บาทต่อคน และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมป	ี2556	(Peer	Group)	เท่ากับ	

431,815.74	 บาทต่อคน	 แสดงให้เห็นว่า	“สมาชิกของสหกรณ์ฯ มีการออมเงินมากขึ้นจากปีก่อนและมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม 

อยา่งมาก ซึง่ถอืวา่ดมีากและเปน็ไปตามเจตนารมณข์องการจดัตัง้สหกรณฯ์ อยา่งไรกต็าม สหกรณฯ์ ยงัคงตอ้งจดัหากจิกรรมตา่งๆ 

เช่น กิจกรรมส่งเสริมการออม การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก รวมถึง สหกรณ์ฯ ต้องมีการศึกษาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย รวมทัง้ภาวะเศรษฐกจิทัง้ในและตา่งประเทศดว้ย เพือ่ทีจ่ะชว่ยในการวางแผนและกระตุน้ใหส้มาชกิ

รักในการออมยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะทําให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงต่อชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต” 

3.3 หนี้สินต่อสมาชิก (เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก)

	 สหกรณ์ฯ	 มีหน้ีสินต่อสมาชิกปีปัจจุบัน	 จำานวน 501,842.29 บาทต่อคน	ปีก่อนจำานวน	449,268.81 บาทต่อคน 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 52,573.48 บาท และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมป	ี2556	 (Peer	Group)	 เท่ากับ	490,693.20	

บาทต่อคน	 แสดงให้เห็นว่า	“หนี้สินต่อสมาชิกปีปัจจุบันสูงกว่าปีก่อนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเล็กน้อยซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ มิได้มุ่งหวังให้สมาชิกก่อหนี้สินมากจนเกินตัว อีกทั้งสหกรณ์ฯ จะต้องรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก 

ส่วนใหญ่ โดยอนุมัติการปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกอย่างรัดกุม รอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากลูกหนี้ส่วนน้อยที่ด้อยคุณภาพและไม่สามารถเรียกให้ชําระหนี้ได้ครบถ้วน (NPL)”

3.4 อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

	 สหกรณ์ฯ	 มีค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อกำาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงานสำาหรับปีปัจจุบันร้อยละ	 11.60	 ปีก่อนร้อยละ	

12.79	 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ	1.19	 และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมป	ี 2556	 (Peer	 Group) เท่ากับ	16.99 แสดงให้	

เห็นว่า “คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการองค์กรเมื่อเทียบ

กับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม และเมื่อเทียบกับปีก่อนถือว่าดีมาก โดยพิจารณาจากสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบ 

งบประมาณที่กําหนด ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มผลตอบแทนที่สูงขึ้นแก่สมาชิกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ทางสหกรณ์ฯ ยังคงต้องมีการ

วางแผน และ/หรือ กําหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป”

3.5 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง

	 สหกรณ์ฯ	 มีอัตราการเติบโตของทุนสำารอง	 ปีปัจจุบันร้อยละ	 8.72	 ปีก่อนร้อยละ	 7.99	 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

ร้อยละ	0.73	 และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	 2556	 (Peer	 Group)	 เท่ากับร้อยละ	 9.67	 แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ  

มีความสามารถในการเพิ่มทุนสํารองอยูใ่นระดับที่ดีเม่ือเทียบกับอัตราค่าเฉลี่ยโดยรวม อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังคงต้องมีการ

วางแผน และ/หรือ กําหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนของทุนสํารอง 

เพิ่มขึ้นและนํามาซึ่งความมั่นคง อย่างยั่งยืนของสหกรณ์ฯ ต่อไป”
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3.6 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ 

	 สหกรณ์ฯ	 มีอัตราการเติบโตของกำาไรสุทธิ	 ปีปัจจุบันร้อยละ	11.21	 ปีก่อนร้อยละ	19.21	 ซ่ึงลดลงจากปีก่อนร้อยละ		

8.00	และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมป	ี2556	(Peer	Group)	เท่ากับร้อยละ	13.14	แสดงให้เห็นว่า “สหกรณ์ฯ บริหารงาน

อยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าปีก่อนและน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม โดยเกิดจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ  

ดังนั้นคณะกรรมการควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงควบคู่ไปกับการบริหารงาน เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ 

ดําเนินงานได้อย่างทันท่วงที”

3.7 อัตรากําไรสุทธิ 

	 สหกรณ์ฯ	มีอัตรากำาไรสุทธิ	ปีปัจจุบันร้อยละ	41.29	ปีก่อนร้อยละ	40.27	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	1.02	และ

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี	2556	 (Peer	Group)	 เท่ากับร้อยละ	56.08	แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ มีความสามารถใน 

การบรหิารงานและควบคมุคา่ใชจ่้ายในการดาํเนนิงานอยูใ่นระดบัดเีมือ่เทยีบกบัปกีอ่น แมจ้ะยงัคงนอ้ยกวา่อตัราสว่นเฉลีย่โดยรวม 

เนื่องจากสหกรณ์ฯ ต้องการให้เกิดการช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ จะต้องมีการวางแผนหรือกําหนด

กลยุทธ์ เพื่อท่ีจะทําให้อัตรากําไรสทุธิเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยยืนอยู่บนหลักการที่ว่าเป้าหมายสูงสดุของสหกรณ์ฯ นั้นไม่ใช่

มุ่งหาผลกําไรที่สูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่จะทําอย่างไรเพื่อที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสู่มวลสมาชิกของสหกรณ์ฯ ภายใต้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง”

4. สภาพคล่อง (Liquidity) 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

สหกรณ์ฯ	มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนปีปัจจุบัน	0.39	เท่า	ปีก่อน	0.41	เท่า	ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	0.02	และเมื่อเทียบกับ

อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมป	ี2556	(Peer	Group)	เท่ากับ	0.35	เท่า	ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม	แสดงให้เห็นว่า	“สหกรณ์ฯ มีการรักษา

สภาพคล่องไว้ได้ในระดับที่ดีและเหมาะสมกับความจําเป็นในการใช้เงิน อย่างไรก็ดี สหกรณ์ฯ ควรมีการกําหนดกลยุทธ์ และ/หรือ

วางแผนเพือ่รกัษาระดบัปรมิาณตน้ทนุหมนุเวยีนและสภาพคลอ่งอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิผลตอบแทนสูงสดุ และเพือ่ปอ้งกนั

ความเสี่ยงที่ทางสหกรณ์ฯ จะต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นอีกด้วย”

5. เรื่องความเสี่ยงและผลกระทบภายนอกต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์ (Risk and Sensitivity) 
เศรษฐกิจโลกถือว่าฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์	 โดยแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ	 เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการในประเทศท่ี	

เพิ่มขึ้น	 การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในสหรัฐฯ	 แต่เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรและญี่ปุ่นยังไม่มีแนวโน้มของ	

การฟืน้ตวัอยา่งชดัเจนทำาใหย้งัตอ้งอาศยัเงนิอดัฉดีเขา้สูร่ะบบตอ่ไป	ดา้นเศรษฐกจิจนีและเอเชยียงัขยายตวัไดบ้า้ง	โดยมแีรงสง่ท่ีสำาคัญ

ตามการส่งออกซึ่งฟื้นตัวตามเศรษฐกิจสหรัฐฯ

เศรษฐกจิไทยยงัคงฟืน้ตวัตอ่เนือ่ง	แตยั่งอยูใ่นระดบัช้าเนือ่งจากนโยบายและการลงทนุภาครฐัทีจ่ะเปน็ตวักระตุ้นเศรษฐกจิ

ยงัไมช่ดัเจน	ในขณะทีก่ารใชจ้า่ยของเอกชนอยูใ่นระดบัทีด่ขีึน้เรือ่ยๆ	โดยเฉพาะภายหลังการปรบัลดราคานำา้มนัซ่ึงส่งผลตอ่อตัราเงนิเฟอ้	

ทั้งนี้การฟื้นตัวของการส่งออกสินค้ามีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน	 ขณะที่การท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น		

แต่ยังตำ่ากว่าปกติ

กลา่วโดยสรปุเศรษฐกจิโลกและในประเทศมแีนวโนม้ในทางทีค่อ่นขา้งดแีตย่งัตอ้งอาศยัปจัจยับวกอืน่อกีมาก	ทัง้การลงทนุ

ของภาครัฐ	 และการส่งออกทำาให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน	 (กนง.)	 มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที	่ 17	 ธันวาคม	 2557	 ให้คงอัตรา 

ดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 2.00 ต่อปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปด้วยมติ 5:2 และคาดการณ์ได้ว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	

แบบผ่อนคลายนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะมีสถานการณ์อื่นมากระทบ	โดยอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ	0.25	

ในปี	2558	หากการเติบโตของเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว	้ซึ่งอาจสวนทางกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์

ที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเพื่อช่วงชิงเงินฝากจากประชาชนรายย่อยเพื่อมาปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชน	
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นอกจากน้ีกรณีการทุจริตในวงการสหกรณ์ทำาให้เงินทุนในระบบสหกรณ์และความน่าเชื่อถือของระบบสหกรณ์ลดลง		

การกู้ยืมต้องใช้หลักประกันมากขึ้น	 อีกทั้งเครดิตบูโรและกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้คำ้าประกันยังเข้ามามีบทบาทต่อระบบการกู้ยืม	

เหล่านี้ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของระบบสหกรณ์ที่สูงขึ้น	 ทำาให้หลายสหกรณ์มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากเพื่อแย่งชิง	

เงนิทนุกลบัเขา้มาในระบบสหกรณแ์ละเพือ่ชดเชยตน้ทนุทางการเงนิทีส่งูขึน้	ดงันัน้อตัราดอกเบีย้ของระบบสหกรณก์บัอตัราดอกเบีย้

นโยบายอาจไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว จึงต้องติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มผันผวนในทางบวก

ในกระบวนการสหกรณ์อย่างใกล้ชิด	 เพื่อนำาผลไปพิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารเงินอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ท่ี

ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว

กล่าวโดยสรุปในภาพรวม	ถือว่าผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ฯ	อยู่ในระดับ	“ดี-ดีมาก”	 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วน

สำาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยปี	 2556	 (Peer	 Group	 2013)	 ที่นำามาวิเคราะห์	 โดยสหกรณ์ฯ มีการส่งเสริมให้เกิดการออม 

อย่างเหมาะสม สงัเกตได้จากการเตบิโตของทนุสหกรณฯ์ และเงนิรบัฝากรวมถงึการออมตอ่สมาชกิเหลา่นี้อยูใ่นอตัราสว่นทีด่มีาก  

นอกจากนี้ยังมีการให้สมาชิกกู้ยืม และการนําเงินไปลงทุนอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการติดตามและบริหารงานอย่างใกล้ชิด

ทําให้มีอัตราการเติบโตของกําไรต่อสมาชิก และอัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ  

ก็ไม่ควรละเลยการดูแลปริมาณเงินทุนและกระแสเงินสดโดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องของแหล่งเงินทุนที่ได้มากับการใช้ไป

อย่างเหมาะสม รวมถึงสหกรณ์ฯ ต้องไม่ให้สมาชิกก่อหน้ีสินมากไปกว่าระดับที่เป็นอยู่ และควรมีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ

โดยดูจากความสามารถในการชําระคืนของสมาชิกเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคงและ

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจการเงินโลกรวมถึงเศรษฐกิจ

ในประเทศ โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อจะได้นําไปพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายในการ

บริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีโดยจะต้องป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอัน

จะนําไปสู่ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืนสืบไป

บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด
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ข�อเสนอแนะการจัดสรรกําไร
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป� 2557

(กําไรที่จัดสรร 415,769,204.18 บาท)

ข�อเสนอแนะการจัดสรรกําไร
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป� 2557

(กําไรที่จัดสรร 415,769,204.18 บาท)

รายการ
ปี 2557

(บาท)

คิดเป็น

ร้อยละ

ปี 2556

(บาท)

คิดเป็น

ร้อยละ

1.	 เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	ของกำาไรสุทธิ

2.	 เป็นค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 ร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิ	ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

กําไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1

และข้อ 2 ข้างบนนี้ อาจจัดสรรดังต่อไปนี้

3.	 เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำาระแล้วในอัตรา

	 ร้อยละ	8.00	ต่อปี

4.	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ย

	 ชำาระ	ระหว่างปี	2557	ในอัตราร้อยละ	14

5.	 เป็นโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน

	 ร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ

	 (เป็นโบนัสกรรมการ		บาท

		 	 โบนัสเจ้าหน้าที่		บาท)	

6.	 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน

	 ร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ

7.	 ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน	

8.	 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

9.	 เงินกองทุนทดแทนสมาชิก

10.	เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ

11.	ทุนเพื่อจัดตั้งสำานักงาน

หากจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557

ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้

1.	 กลับมาเป็นของสมาชิก	(ข้อ	3	+	ข้อ	4)

2.	 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก

	 (ข้อ	1	+	ข้อ	6	+	ข้อ	7	+	ข้อ	8	+	ข้อ	9	+	ข้อ	10	+	ข้อ	11)

3.	 เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่	(ข้อ	5)

4.	 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์	(ข้อ	2)

83,153,840.84

10,000.00

275,214,861.00

28,027,597.25

4,862,905.09

	(2,296,231.09	

2,566,674.00)	

11,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

415,769,204.18

303,242,458.25

107,653,840.84

4,862,905.09

10,000.00

415,769,204.18

20.00

0.00

66.20

6.74

1.17

2.65

0.36

0.48

1.20

0.48

0.72

100.00

72.94

25.89

1.17

0.00

100.00

74,774,438.64

10,000.00

247,401,942.50

24,085,033.75

4,343,750.00

	(2,000,000.00	

2,343,750.00)	

10,757,028.30

1,500,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

0.00

373,872,193.19

271,486,976.25

98,031,466.94

4,343,750.00

10,000.00

373,872,193.19

20.00

0.00

66.18

6.44

1.16

2.88

0.40

0.80

1.34

0.80

0.00

100.00

72.62

26.22

1.16

0.00

100.00
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แผนงานและเป�าหมายการดําเนินงาน ประจําป� 2558แผนงานและเป�าหมายการดําเนินงาน ประจําป� 2558

แผนงานปี 2558 ประกอบด้วย

1. ด้านการดำาเนินงาน
	 ได้มีการกำาหนดแผนการดำาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำาเนินกิจการของ	 สอมธ.	 และนโยบายของ

คณะกรรมการดำาเนินการ	 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 เกี่ยวกับการดำาเนินงาน	 ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการในการกำาหนดกิจกรรม	 และมี

การตั้งงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อรองรับการให้บริการและการดำาเนินงานของ	 สอมธ.	 รวมถึงงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์	

รวมถึงการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์	การบริหารความเสี่ยง

2. ด้านการพัฒนาระบบการให้สินเชื่อแก่สมาชิก
	 จะดำาเนินการปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก	 โดยการกำาหนดหลักเกณฑ์	 วงเงินกู้	 หลักประกัน	 และระยะเวลา

การผอ่นชำาระ	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิใหเ้หมาะสม	บรรเทาความเดอืดรอ้นดา้นการเงนิและจะมกีารศกึษาหาแนวทาง

ในการทำาประกันชีวิต	การทำาประกันสินเชื่อ	สำาหรับสมาชิกที่กู้เงินพิเศษ	เงินกู้สามัญ	เพื่อลดภาระให้กับผู้คำ้าประกันที่ไม่ต้องชำาระหนี้

แทนผู้กู้	 และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการเงินการคลังของรัฐบาล	 รวมทั้งรักษาสถานภาพและความแข็งแกร่งในด้านการให้

บริการสินเชื่อของ	สอมธ.

3. ด้านสวัสดิการ
	 จะดำาเนินการปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ	 ในด้านของทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของสมาชิก	 เงินกองทุนทดแทนสมาชิก

เนื่องจากเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย	ทุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก	และสอดคล้องกับ

ความจำาเป็นของสมาชิก

4.  ด้านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหค้วามรูก้บัคณะกรรมการดำาเนนิการ	เจา้หนา้ที	่ทีไ่ดร้บัการเลอืกเขา้มาใหม	่ใหค้วามสำาคญักบัการจดัสมัมนาสมาชกิ	

สอมธ.	 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องอุดมการณ์การบริหารงานของ	 สอมธ.	 โดยการจัดสัมมนานอกสถานที่และการจัดสัมมนาสมาชิกตาม

หน่วยงาน	 ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรมโครงการในลักษณะเอื้ออาทรแก่สังคมในด้านสาธารณกุศลหรือบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์

ต่อสังคม	 รวมถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการแก่บรรดาสหกรณ์ต่างๆ	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

เพิ่มพูนประสบการณ์แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

5. ด้านการประชาสัมพันธ์
✿	 ดำาเนินการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	 รวดเร็ว	 ส่งถึงสมาชิก	 สอมธ.	 หลากหลายช่องทางโดยเพิ่มช่องทางในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์	จัดทำา	CD	คู่มือสมาชิกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	ของ	สอมธ.

✿	 ด้านการสนับสนุนชุมชนและสังคม	ทั้งภายในและภายนอก	สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	นักศึกษา	

และขบวนการสหกรณ์

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะดำาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยการจัดซ้ือเครื่อง	 Database	 พร้อมโปรแกรม	 พัฒนาระบบ

สำารองข้อมูล	 พัฒนาระบบ	web	 site	 จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 ปรับปรุงห้อง	 Server	 เพื่อให้รองรับการพัฒนาด้านข้อมูลของ	

สอมธ.	ต่อไปในอนาคต
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เป้าหมายการดำาเนินงานประจำาปี 2558
1.	 จะมีสมาชิกเข้าใหม	่300	ราย

2.		 จะมีทุนดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	 1,057.00	 ล้านบาท	 คือเพิ่มจาก	 20,157.29	 ล้านบาท	 เป็น	 21,214.29	 ล้านบาท		

ซึ่งประกอบด้วย

	 2.1	 ทุนเรือนหุ้นจะเพิ่มขึ้น	360.00	ล้านบาท	คือเพิ่มจาก	3,645.68	ล้านบาท	เป็น	4,005.68	ล้านบาท

	 2.2	 เงินรับฝากจะเพิ่มขึ้น	612.00	ล้านบาท	คือเพิ่มจาก	13,356.95	ล้านบาท	เป็น	13,968.95	ล้านบาท

	 2.3	 ทุนสำารอง	 ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ	 จะเพิ่มขึ้น	 85.00	 ล้านบาท	 คือเพิ่มจาก	 1,354.66	 ล้านบาท	 เป็น		

1,439.66	ล้านบาท

	 2.4	 เงินกู้ยืม	 เพื่อนำามาบริหารด้านเงินทุน	 และบริหารสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ		

โดย	 สอมธ.	 มีแผนจะถือใช้วงเงินกู้ยืมประจำาปีในวงเงิน	 5,000.00	 ล้านบาท	 และจะใช้ตามความจำาเป็น	

จำานวน	1,800.00	ล้านบาท

3.	 จะมีเงินให้กู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น	621.00	ล้านบาท	คือเพิ่มจาก	4,139.71	ล้านบาท	เป็น	4,760.71	ล้านบาท

4.	 คาดว่าจะมีกำาไรสุทธิ	428.23	ล้านบาท
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สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ประมาณการรายจ�ายประจําป�การเง�น 2558

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ประมาณการรายจ�ายประจําป�การเง�น 2558

คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์จำากดั	ขอเสนองบประมาณรายจา่ยตอ่ทีป่ระชมุใหญ่

สามัญประจำาปี	 2558	 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ	 49	 (15)	 จำานวนเงิน	 70,735,000.00	 บาท	

(เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)	 เป็นงบค่าจัดซื้อทรัพย์สิน	 13,999,000.00	 บาท	 (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน

บาทถ้วน)	งบค่าใช้จ่าย	56,736,000.00	บาท	(ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558

เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ ใช้ไป ประมาณการ

1. เงินเดือน

	 1.1	 เงินเดือน

	 1.2	 ค่าครองชีพ

2. ค่าตอบแทน

	 2.1	 ค่าล่วงเวลา

	 2.2	 ค่าเบี้ยประชุม

	 2.3	 ค่าสมนาคุณ

	 2.4	 ค่ารับรอง

	 2.5	 ค่าสอบบัญชี

	 2.6	 ค่าตรวจสอบกิจการ

12,790,000.00

1,101,300.00

13,891,300.00

1,320,000.00

860,000.00

612,000.00

400,000.00

150,000.00

100,000.00

3,442,000.00

12,746,270.00

812,220.00

13,558,490.00

726,000.00

584,500.00

596,214.00

327,868.89

150,000.00

100,000.00

2,484,582.89

16,400,000.00

864,000.00

17,264,000.00

985,000.00

860,000.00

812,000.00

400,000.00

150,000.00

100,000.00

3,307,000.00

✿	 อัตราเดิม	40	อัตรา

	 (อัตราตามโครงสร้าง	45	อัตรา)

✿	 สำาหรับเจ้าหน้าที่	40	อัตรายกเว้นผู้จัดการและ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

✿	 สำาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาสำาหรับ

งานประจำาวัน,	ประจำาเดือน,	ประจำาปีและงาน

พิเศษต่างๆ	

✿	 สำาหรับการทดสอบโปรแกรมรองรับการพัฒนา

ระบบงานสินเชื่อและระบบการสำารองข้อมูล

✿	 สำาหรบัการประชมุของคณะกรรมการดำาเนนิการ

และที่ปรึกษากับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	เพื่อ

ประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์

✿	 สำาหรับผู้ทำาหน้าที่ประธานกรรมการ,	

เลขานุการ,	เหรัญญิก,	ผู้จัดการ,	ผู้ช่วยผู้จัดการ,	

ที่ปรึกษา

✿	 สำาหรับเป็นค่ารับรองการประชุมกรรมการ	หรือ

การรับรองแขกที่มาติดต่อธุรกิจเยี่ยมชมกิจการ

และศึกษาดูงาน	และค่าของเยี่ยมสมาชิกรวมทั้ง

หน่วยงานต่างๆ

✿	 เป็นค่าสอบบัญชีประจำาปี

✿	 เป็นค่าตรวจสอบกิจการประจำาปี



ระเบียบวาระที่ 7

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 103 

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558

เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ ใช้ไป ประมาณการ

3. ค่าวัสดุ

	 3.1	 ค่าเครื่องเขียน		

แบบพิมพ์

	 3.2	 ค่าของใช	้สำานักงาน

	 3.3	 ค่านำ้ามันเชื้อเพลิง

1,100,000.00

800,000.00

200,000.00

2,100,000.00

809,889.89

611,337.55

121,276.47

1,542,503.91

1,100,000.00

800,000.00

200,000.00

2,100,000.00

✿	 สำาหรับจัดทำาประมวลข้อบังคับและระเบียบของ

สหกรณ์

✿	 สำาหรับจัดทำาคู่มือสมาชิก	

✿	 สำาหรบัเครือ่งเขยีนแบบพมิพท์ีไ่วใ้ชใ้นการบรหิาร

งานรวมทั้งเพื่อรองรับการขยายขอบเขตของการ

บริการ	ทั้งสำานักงานท่าพระจันทร์และรังสิต

✿	 สำาหรับเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่มีประโยชน์ต่อการ

บริหารงานและการบริการ

✿	 เปน็ค่าวัสดแุละของใชส้ำานกังานทัง้ท่าพระจันทร์

และรังสิต

✿	 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบ

ใหม่

✿	 สำาหรับรถยนต์ของ	สอมธ.	จำานวน	4	คัน

4. ค่าใช้สอย

	 4.1	 ค่าเบี้ยเลี้ยง	พาหนะ

	 4.2	 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

	 4.3	 ค่าลงทะเบียนสัมมนา

และฝึกอบรม

	 4.4	 โครงการเผยแพร่

วิชาการและความรู้

700,000.00

500,000.00

120,000.00

4,775,000.00

541,888.95

5,752.00

99,800.00

2,486,765.11

900,000.00

500,000.00

120,000.00

4,775,000.00

✿		สำาหรบักรรมการและเจา้หนา้ทีไ่ปปฏบิตังิานและ

อบรมสัมมนา	

✿	 สำาหรับโครงการศึกษาตลาดสหกรณ์

✿	 สำาหรับโครงการศึกษาของเจ้าหน้าท่ีเพื่อเพิ่มพูน

ความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ	 ที่มีประโยชน์ต่อการ

บริหารงานสหกรณ์

✿	 สำาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูน	

ความรู้ด้านสหกรณ์

✿	 การให้ความรู้แก่คณะกรรมการ	 เจ้าหน้าที่และ

สมาชิก	 ในโครงการสัมมนาเพื่อสมาชิกนอก

สถานที่	 2	 ครั้ง	 สัมมนาสมาชิกตามหน่วยงาน	

2,000	 คน	 สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าท่ี	 3	

ครั้ง	สัมมนาไตรภาคีเจ้าหน้าที	่ 1	ครั้ง	 โครงการ

เพิ่มพูนความรู้สำาหรับสมาชิกด้านวิชาการ	 ด้าน

จริยธรรม	 โครงการวิเทศวิชาการ	 โครงการ	

สง่เสรมิความรูด้า้นบรหิารเงนิทุนและการพฒันา

สหกรณ์	 โครงการปฐมนิเทศผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ



ระเบียบวาระที่ 7

รายงานประจำาปี 2557104 

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558

เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ ใช้ไป ประมาณการ

	 4.5	 เงินช่วยสวัสดิการ

	 4.6	 เงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่

	 4.7	 ค่าจ้างเหมาบริการ

	 4.8	 ค่าซ่อมบำารุงและรักษา

ทรัพย์สิน

	 4.9	 เงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัย

	 4.10	 เงินทุนการศึกษา	

นักศึกษามหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์

	 4.11	 ค่าสาธารณูปโภค

	 4.12	 ค่าของที่ระลึก

	 4.13	 ค่าเบี้ยประกันชีวิต

	 4.14	 โครงการสมาชิก	

เกษียณอายุ

	 4.15	 โครงการสมาชิก	

สัมพันธ์

1,600,000.00

3,380,000.00

700,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

200,000.00

2,000,000.00

2,400,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

1,300,000.00

1,416,815.84

2,625,460.00

398,853.00

748,507.61

2,000,000.00

200,000.00

2,594,423.76

2,346,283.00

5,000,000.00

5,000,000.00

647,201.00

1,600,000.00

4,150,000.00

700,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

200,000.00

2,600,000.00

2,400,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

1,300,000.00

✿	 เป็นเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	 ค่าเล่าเรียนบุตร	

เงินช่วยเหลือบุตรเจ้าหน้าที่	 เงินกองทุนทดแทน	

เงินประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆ	 ตาม

ระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

✿	 เป็นค่าตอบแทนสำาหรับการปฏิบัติงานและเป็น	

ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ตามระเบียบ

เจ้ าหน้าที่ สหกรณ์ 	 หรือตามหลัก เกณฑ์ที่ 	

คณะกรรมการกำาหนด

✿	 เป็นเงินรางวัลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่	

ปฏิบัติงานให	้สอมธ.

✿	 สำาหรับค่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

ด้านต่างๆ	 ในการบริหารงานและการบริการให้

แก่สมาชิก

✿	 เป็นค่าซ่อมบำารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์		

ค่าประกันภัยทรัพย์สิน	ค่าซ่อมบำารุงทรัพย์สิน	

อาคารสำานักงาน	และเครื่องใช้สำานักงาน

✿	 เพื่อเป็นเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย	ประจำาปี

✿	 เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีจาก

ชนบท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✿	 เป็นค่าโทรศัพท์	 ค่าไฟฟ้า	 ค่านำ้าประปา	 ค่า

ธรรมเนียมเช็ค	 ค่าไปรษณียากร	 ค่าธรรมเนียม

การโอนเงินและค่าบริการวงจรเช่าสายสัญญาณ

โทรศัพท์

✿	 ค่าทำาของที่ระลึกแก่สมาชิก	 ผู้ฝากเงินและ	

ผู้ทำาคุณประโยชน์ให้สหกรณ์	 และสำาหรับ	

หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในโอกาสที่สำาคัญ

✿	 เปน็คา่เบีย้ประกนัภยัโดยสมทบเปน็กองทนุสะสม

สำาหรับประกันชีวิตสมาชิก

✿	 เพื่อสมทบเป็นกองทุนเกษียณอายุราชการ

✿	 เพือ่จดัโครงการสมาชกิสมัพนัธ	์ในการเสรมิสรา้ง

ความสัมพันธ์ระหว่าง	 สอมธ.	 กับสมาชิกและ

หน่วยงานต่างๆ	



ระเบียบวาระที่ 7

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 105 

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558

เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ ใช้ไป ประมาณการ

	 4.16	 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

	 4.17	 ค่าใช้จ่ายดำาเนินคดี

	 4.18	 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

	

770,000.00

150,000.00

350,000.00

32,445,000.00

625,560.00

69,723.90

325,441.20

27,132,475.37

770,000.00

150,000.00

400,000.00

34,065,000.00

✿	 สำาหรับการจัดทำารายงานกิจการ	ประจำาปี	2557	

และเอกสารประกอบการประชุมใหญ่

✿	 เป็นค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองสมาชิกในการ

ประชุมใหญ่

✿	 เป็นค่าทนายความและค่าใช้จ่ายดำาเนินคดีการ

ผิดนัดชำาระเงินกู้

✿	 ค่าการกุศลและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ของ

ขบวนการสหกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ท่ีไม่มีใน

รายการข้างต้น

5. ค่าครุภัณฑ์

	 5.1	 กล้องถ่ายภาพ		

จำานวน	1	ตัว

	 5.2	 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	

จำานวน	1	เครื่อง

	 5.3	 ถังต้มนำ้าร้อนไฟฟ้า	

จำานวน	1	ใบ

	 5.4	 ทีวีดิจิตอล		

จำานวน	1	เครื่อง

	 5.5	 ระบบสญัญาณกันขโมย	

จำานวน	1	ระบบ

2,246,800.00

2,246,800.00

1,578,933.58

1,578,933.58

18,000.00

25,000.00

11,000.00

15,000.00

400,000.00

469,000.00

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมซ้ือปี	 2549	 สำาหรับฝ่าย	

สินเชื่อ	 สำานักงานท่าพระจันทร์	 เพื่อใช้ในการ

ประเมินหลักทรัพย์

	 คณุสมบตั	ิOLYMPUS	Stylus	SH-1,	Megapixels:	

16.00,	 Image	 Sensor	 Type:	 BSI	 CMOS		

1/2.3,	 Storage	Media:	 SD,	 SDHC,	 SDXC,	

Internal	Memory

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมซ้ือปี	 2535	 สำานักงาน	

ท่าพระจันทร์	

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมซ้ือปี	 2550	 สำานักงาน	

ท่าพระจันทร์

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมที่ได้รับเป็นของท่ีระลึก	

สำานักงานท่าพระจันทร์	ขนาด	32	นิ้ว

✿	 จัดซ้ือใหม่เพื่อใช้งานที่	 อาคาร	 1,	 อาคาร	 2		

สำา นักงานศูนย์รั ง สิต	 และสาขาย่อยคณะ

แพทยศาสตร์



ระเบียบวาระที่ 7

รายงานประจำาปี 2557106 

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558

เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ ใช้ไป ประมาณการ

6. ระบบคอมพิวเตอร์

	 6.1	 เครื่องคอมพิวเตอร์	PC	

จำานวน	10	เครื่อง

	 6.2	 เครือ่งพิมพ	์Dot	Matrix	

จำานวน	2	เครื่อง

	 6.3	 เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก	

(Passbook)		

จำานวน	3	เครื่อง

	 6.4	 เครื่องพิมพ์	Laser	 Jet	

จำานวน	3	เครื่อง

	 6.5	 เครื่องพิมพ	์Color	

Laser	Jet		

จำานวน	1	เครื่อง

11,907,000.00 1,052,912.94

446,000.00

74,000.00

240,000.00

240,000.00

80,000.00

✿	 จัดซื้อเพิ่มเพื่อใช้งานบริการสมาชิกที่เคาน์เตอร์

ฝา่ยสนิเชือ่	ฝา่ยบรกิารเงนิออม	และสำาหรบัค้นหา

ข้อมูล	Internet	ที่อาคาร	1	สำานักงานศูนย์รังสิต	

และเพื่อใช้งานบริการสมาชิกท่ีเคาน์เตอร์ฝ่าย	

สินเชื่อสาขาย่อยคณะแพทยศาสตร์	

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	 2550	 สำาหรับ

สำานักงานท่าพระจันทร์ใช้งานฝ่ายสินเชื่อจำานวน	

2	เครื่อง	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในงานเอกสารธุรการ	 งานประชาสัมพันธ์	 และ

ค้นหาข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็วจาก	 Internet	

จำานวน	1	เครื่อง	และฝ่ายบริการเงินออมในงาน

ระบบ	Bill	Payment	และ	Internet	จำานวน	1	

เครื่อง

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	 2551	 ใช้งาน	

ฝา่ยบรกิารเงนิออมสำานกังานศนูยร์งัสติ	จำานวน	1	

เครือ่ง	และทดแทนเครือ่งควบคมุเครือ่งปรบัสมดุ

เงินฝากอัตโนมัต	ิซื้อตั้งแต่ป	ี2546	ใช้งานที่สาขา

ย่อยคณะแพทยศาสตร์	จำานวน	1	เครื่อง

✿	 เพื่อทดแทนเครื่องที่ซ้ือตั้งแต่ปี	 2540	 ใช้งาน

ฝ่ายบริการสินเช่ือสาขาย่อยคณะแพทยศาสตร์	

จำานวน	1	 เครื่อง	และเครื่องที่ซื้อตั้งแต่ป	ี 2542	

ใช้งานฝ่ายบริการสินเชื่อสำานักงานศูนย์รังสิต	

จำานวน	1	เครื่อง

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	 2549	 ใช้งาน

บริการสมาชิกที่เคาน์เตอร์ฝ่ายบริการเงินออม	

สำานักงานท่าพระจันทร์

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	 2548	 เนื่องจาก

เครือ่งขดัขอ้ง	สำาหรบัฝ่ายบรกิารสนิเชือ่สำานกังาน

ท่าพระจันทร์,	 ฝ่ายบริการเงินออมสำานักงาน

ท่าพระจันทร์	และฝ่ายบริหารสหกรณ์สำานักงาน

ศูนย์รังสิต	

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	2551	ใช้งานฝ่าย

บริการสินเชื่อสำานักงานท่าพระจันทร์
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หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558

เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ ใช้ไป ประมาณการ

	 6.6	 เครื่องแม่ข่าย	(Server)	

จำานวน	1	เครื่อง

	 6.7	 เครื่องสแกนเนอร์	

จำานวน	1	เครื่อง

	 6.8	 ระบบบริหารจัดการคิว	

จำานวน	1	ระบบ

	 6.9	 เคร่ืองพิมพ	์Line	Printer	

จำานวน	1	เครื่อง

	 6.10	 โปรแกรมระบบ

คอมพิวเตอร์

11,907,000.00 1,052,912.94

250,000.00

30,000.00

400,000.00

380,000.00

8,650,000.00

10,790,000.00

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต่ปี	 2550	 ใช้งานที่

สำานักงานท่าพระจันทร์	

✿	 เพื่อทดแทนเครื่องที่ซื้อตั้งแต่ปี	2548	ใช้งานฝ่าย

บริการเงินออมสำานักงานท่าพระจันทร์	

✿	 เพื่อทดแทนของเดิมซ้ือปี	 2544	 สำานักงาน	

ท่าพระจันทร์

✿	 เพื่อทดแทนเครื่องที่ซื้อตั้งแต่ปี	 2548	 ใช้งานท่ี

สำานักงานศูนย์รังสิต

✿	 สำารองสำาหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการ

ฐานข้อมูล,	ระบบสอบถามข้อมูลสำาหรับสมาชิก,	

การพัฒนาระบบ	 Web	 Site	 ท้ังฮาร์ดแวร์		

และซอฟทแ์วร	์เพือ่รองรบัการขยายการใหบ้รกิาร	

และการบริหารงาน	

7. ที่ดิน อาคารและ 

 สิ่งปลูกสร้าง

	 7.1	 ค่าปรับปรุงสำานักงาน

และภูมิทัศน์ของ

สหกรณ์

	 7.2	 ค่าปรับปรุงห้อง

คอมพิวเตอร์

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณทั้งสิ้น 

แยกได้ดังต่อไปนี้

1.	 เป็นค่าซื้อทรัพย์สิน

2.	 ระบบคอมพิวเตอร์

3.	 ทีด่นิ	อาคาร	และสิง่ปลกูสรา้ง

	 3.1	ค่าปรับปรุงสำานักงาน

4.	 เป็นค่าใช้จ่ายประจำาปี

	 เป็นร้อยละของรายได้

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

68,032,100.00

2,246,800.00

11,907,000.00

2,000,000.00

51,878,300.00

5.23

68,032,100.00

0.00

0.00

0.00

47,349,898.69

1,578,933.58

1,052,912.94

0.00

44,718,052.17

4.44

47,349,898.69

2,000,000.00

740,000.00

2,740,000.00

70,735,000.00

469,000.00

10,790,000.00

2,740,000.00

56,736,000.00

5.33

70,735,000.00

✿	 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของทั้ง	 3	 สำานักงานและ

เพื่อปรับปรุงห้องสำาหรับจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

ด้านต่างๆ	ตามระเบียบของ	สอมธ.	ที่สำานักงาน	

ศูนย์รังสิต

✿	 การปรับปรุ งห้องคอมพิว เตอร์สำ านักงาน	

ท่าพระจันทร์	 และศูนย์รังสิต	 เพื่อรองรับการ

ขยายการให้บริการ	และการบริหารงาน

✿	 ค่าใช้จ่ายเทียบได้เป็นร้อยละของประมาณการ

รายได้

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
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รายการ
ปี 2557 ปี 2558

เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ รับจริง ประมาณการ

ดอกเบี้ยรับจากการให้

สมาชิกกู้

ดอกเบี้ยรับจากเงิน

ลงทุน

ผลตอบแทนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

อื่นๆ

201,770,000.00

548,130,000.00

241,740,000.00

30,000.00

10,000.00

991,680,000.00

199,229,478.20

560,931,199.41

246,711,913.77

40,500.00

367,595.91

1,007,280,687.29

233,640,000.00

567,930,000.00

262,780,000.00

30,000.00

10,000.00

1,064,390,000.00

✿	 เงินให้กู้แก่สมาชิกจากยอดเฉลี่ยตลอดปี	

4,450.21	ล้านบาท	เป็นเงิน	233.64	

ล้านบาท

✿	 ตั๋วสัญญาใช้เงินจากยอดเฉลี่ย	650.10	

ล้านบาท	เป็นเงิน	30.10	ล้านบาท

✿	 ให้สหกรณ์อื่นกู้		จากยอดเฉลี่ย	

10,197.94		ล้านบาท	เป็นเงิน	536.24	

ล้านบาท

✿	 ฝากออมทรัพย์ไว้กับธนาคาร	จากยอด

เฉลี่ย	309.29	ล้านบาท	เป็นเงิน	1.59	

ล้านบาท

✿	 เป็นเงินปันผลตามอัตราการถือหุ้นและ

ดอกเบี้ยการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาล,	

รัฐวิสาหกิจ	และตราสารการเงินอื่น	จาก

ยอดเฉลี่ย	5,712.14	ล้านบาท	เป็นเงิน		

262.78	ล้านบาท

✿	 คาดว่าจะรับสมาชิก	300	ราย

ประมาณการรายได�ประจําป� 2558ประมาณการรายได�ประจําป� 2558



ระเบียบวาระที่ 7

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 109 

รายการ
ปี 2557 ปี 2558

เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

1.	ดอกเบี้ยจ่าย

2.	เงินเดือน

3.	ค่าตอบแทน

4.	ค่าวัสดุ

5.	ค่าใช้สอย

6.	เงินสมทบกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ

7.	ค่าเสื่อมราคา	

และค่าตัดจ่าย

8.	หนี้สงสัยจะสูญ

540,020,000.00

13,891,300.00

3,442,000.00

2,100,000.00

32,445,000.00

1,650,000.00

10,000,000.00

100,000.00

603,648,300.00

537,226,996.55

13,558,490.00

2,484,582.89

1,547,326.99

27,310,810.64

1,392,833.94

7,995,920.10

(5,478.00)

591,511,483.11

567,330,000.00

17,264,000.00

3,307,000.00

2,100,000.00

34,065,000.00

1,992,000.00

10,000,000.00

100,000.00

636,158,000.00

✿	 เงินฝากประเภทต่างๆ	เงินกู้ยืมและตั๋วเงิน

รายการ
ปี 2557 ปี 2558

เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ ทําได้ ประมาณการ

1.	ประมาณการ

รายได้

2.	ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย

3.	กำาไรสุทธิ

991,680,000.00

603,648,300.00

388,031,700.00

1,007,280,687.29

591,511,483.11

415,769,204.18

1,064,390,000.00

636,158,000.00

428,232,000.00

ประมาณการค�าใช�จ�ายประจําป� 2558ประมาณการค�าใช�จ�ายประจําป� 2558

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป� 2558ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป� 2558
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การพ�จารณาวงเง�นที่สหกรณ�จะกู�ยืมหร�อการค้ําประกันการพ�จารณาวงเง�นที่สหกรณ�จะกู�ยืมหร�อการค้ําประกัน

ในปี	 2557	 ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 กำาหนดวงเงินที่สหกรณ์จะกู้ยืมหรือการคำ้าประกันได้ไม่เกิน	 5,000	 ล้านบาท	

เพื่อนำามาบริหารด้านเงินทุนและบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์	 โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบถือใช้วงเงิน	

5,000	ล้านบาท	เรียบร้อยแล้ว

ในปี	 2558	 สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม	 20,852.52	 ล้านบาท	 ตราสารการเงินระยะยาวที่มีความมั่นคงประมาณ	

5,562.14	 ล้านบาท	 และมีเงินรับฝากประมาณ	 13,356.95	 ล้านบาท	 ซ่ึงจะต้องใช้การบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง

หากมีความจำาเป็นท่ีต้องการใช้เงิน	 ดังน้ันการบริหารสภาพคล่องจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก	 เพื่อให้การบริหารสภาพคล่อง

ของสหกรณ์เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	 ประกอบกับ	 สอมธ.	 มีแผนในการให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกมากขึ้น	

จึงขอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินที่สหกรณ์จะกู้ยืมหรือการคำ้าประกันประจำาปี	2558	ในวงเงิน	5,000	ล้านบาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 53	 กำาหนดดังนี้	 “ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ	 ซึ่งที่ประชุมใหญ่

เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก	เพื่อดำาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วนำารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

จำานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด”

นายทะเบยีนสหกรณไ์ดก้ำาหนดจำานวนผูต้รวจสอบกจิการตามหนงัสอืที	่กษ	0216/ว.28751	ลงวนัที	่15	พฤศจกิายน	2542	

ไว้ว่า	ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้มีจำานวนไม่เกินห้าคน	ถ้าเป็นนิติบุคคล	ให้มีจำานวนหนึ่งนิติบุคคล

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2543	 ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า	 สอมธ.	 มีความเป็นสถาบันการเงิน	 ที่จำาเป็นต้องรักษา

ในด้านข้อมูลเป็นอย่างดี	 ต้องมีการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ	 ประกอบกับขณะนี้	 สอมธ.	 มีสินทรัพย์และการให้บริการที่มีปริมาณ

ค่อนข้างสูง	 จึงเห็นสมควรเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นนิติบุคคลที่มีความชำานาญและความรอบรู้ในเรื่องการเงินและการบัญชี	 และ

ควรกำาหนดไว้เป็นระเบียบเพื่อกำาหนดคุณสมบัติ	และการสรรหาต่อไปนั้น

คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดท่ี	 43/2557	 ในคราวประชุมครั้งที่	 11/2557	 จึงได้พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ

จำานวน	1	ราย	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี	2558	คือ

1. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปี	

2558	คือ

1. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด โดยมีนางวรกร แช่มเมืองปัก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

พ�จารณาเลือกผู�ตรวจสอบกิจการและกําหนดค�าตอบแทนการตรวจสอบพ�จารณาเลือกผู�ตรวจสอบกิจการและกําหนดค�าตอบแทนการตรวจสอบ
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สอมธ.	 เป็นสหกรณ์ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	 โดย	 สอมธ.	

เป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้

ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำาหนด	และ	สอมธ.	ได้มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตั้งแต่ปี	2536	เป็นต้นมานั้น	

คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 43/2557	 ในคราวประชุมครั้งที่	 11/2557	 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจำานวน	

3	ราย	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำาปี	2558	คือ

 1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด

 2. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด

 3. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกผู้สอบบัญชี	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำาปี	2558	คือ

1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด โดยมี นายศิลปชัย รักษาพล เป็นผู้สอบบัญชี

2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

พ�จารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าธรรมเนียมการตรวจสอบพ�จารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าธรรมเนียมการตรวจสอบ





พิมพ์ที่: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2558
 โทรศัพท์ 0-2564-3105 ถึง 11    โทรสาร 0-2564-3119
 http://www.tu.ac.th/org/tuprint
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา: นายพจนารถ แย้มสุริโยทัย



วัตถุประสงคที่สำคัญคือวัตถุประสงคที่สำคัญคือวัตถุประสงคที่สำคัญคือ

หลักการของสหกรณหลักการของสหกรณหลักการของสหกรณ บริการของสหกรณตอสมาชิกบริการของสหกรณตอสมาชิกบริการของสหกรณตอสมาชิก

1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย
2. บริการรับฝากเงินจากสมาชิกและใหความสะดวกแกสมาชิก
 ในเรื่องรับฝากเงิน โอนเงินรายไดตาง ๆ
3. จัดใหมีเงินกูสำหรับสมาชิก
4. สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค
6. เสริมสรางชีวิตเศรษฐกิจของสมาชิกใหดียิ่งขึ้น
7. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
 เพื่อสงเสริมกิจการสหกรณ
8. ทำการตาง ๆ เพื่อประโยชนแหงกิจการสหกรณ
 ตามวัตถุประสงคทางราชการ

1. การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
4. การปกครองตนเองและอิสรภาพ
5. การใหการศึกษา การฝกอบรม และสารสนเทศ
6. การรวมมือระหวางสหกรณ
7. การเอื้ออาทรตอชุมชน

1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยการชำระทุนเรือนหุนเปนรายเดือนมากนอยตามระดับรายไดที่ไดรับ
 และตามความสมัครใจ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลคิดจากมูลคาหุนที่ถืออยูในอัตราไมเกินที่กำหนดไว
 ในกฎหมาย โดยมิตองเสียภาษีเงินได
2. รับฝากเงินจากสมาชิก และโอนเงินรายไดตาง ๆ เขาบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยสหกรณฯ 
 จายดอกเบี้ยเงินฝากใหแกผูฝากสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย 
 และตามอัตราภาวะในตลาด ซึ่งสหกรณฯ ถือเปนนโยบายหลักที่วา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ สอมธ. 
 จะสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยโดยท่ัวไป
3. จัดใหสมาชิกมีเงินกูสำหรับสมาชิกมี 3 ประเภท
 ก. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (รมโพธิ์ รมไทร และแสงทอง)
 ข. เงินกูสามัญ ไดไมเกิน 1,500,000 บาท
 ค. เงินกูพิเศษ ไดไมเกิน 10,000,000 บาท
 จำนวนเงินที่สมาชิกสามารถจะกูไดมากนอยเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับอายุการเปนสมาชิกและระดับรายไดของสมาชิกเอง
4. สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การดำเนินงานของสหกรณที่จะดำรงอยูไดดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
 ระหวางสมาชิก สมาชิกถามีรายไดสูงก็ถือหุนในอัตราที่สูง และสหกรณฯ มีเงินฝากประเภทตาง ๆ บริการแกสมาชิก
 เพืื่อที่สหกรณฯ จะไดนำไปใหผูที่มีความประสงคจะกูเงินตามวัตถุประสงคตาง ๆ ได
5. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค ไดจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เปนทุนสาธารณประโยชนเพื่อเปนสวัสดิการ
 แกสมาชิก เชน จายใหสมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิกเมื่อถึงแกกรรมเปนรายศพตามอายุการเปนสมาชิก 
 จายเปนทุนเพื่อการศึกษาแกบุตรของสมาชกิ เพื่อการสมรส เพื่อสมาชิกผูเปนโสด เพื่อการประกันชีวิต เพื่อภัยพบัิติตาง ๆ 
 เพื่อเกษียณอายุราชการ เพื่อชวยสมทบคารักษาพยาบาล และเพื่อการสาธารณกุศลตาง ๆ 
 เชน รวมบริจาคทอดกฐินพระราชทานกับมหาวิทยาลัย และกับขบวนการสหกรณออมทรัพยอื่น ๆ
6. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
 ในเรื่องเผยแพรความรูความเขาใจงานดานสหกรณออมทรัพย จายเงินบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 ภายในเวลากำหนด เปนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
 โดยปจจุบันถือหุนมูลคา 10,000,000 บาท เขาถือหุนบริษัทสหประกันชีวิตสูงสุดตามที่ไดรับจัดสรร 
 และใหความรวมมือกรมตรวจบัญชีสหกรณในโครงการปรับปรุง
 ระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ และอื่น ๆ

แนวคิด : (Concept)แนวคิด : (Concept)แนวคิด : (Concept)
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำกัด (สอมธ.) เปนหนวยงานหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกำหนดใหมีข้ึนเพ่ือใหเปน
องคกรทางการเงินและจัดหาสวัสดิการใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รูปภาพโดมทั้ง 4 โดม เปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำกัด ซึ่งไดมีการเจริญเติบโตไปกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเริ่มจาก
สอมธ.ทาพระจันทรที่ไดเริ่มกอตั้งป 2515 จนกระท่ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดขยายการศึกษาไปยังศูนยรังสิต ศูนยพัทยา และศูนยลำปาง
โดยใชสัญลักษณแทนดังนี้ 
 รูปที่ 1 แทนโดมทาพระจันทร ตั้งแตป 2515
 รูปที่ 2 แทนโดมทาพระจันทร และศูนยรังสิต ตั้งแตป 2529
 รูปที่ 3 แทนโดมทาพระจันทร ศูนยรังสิต และศูนยพัทยา ตั้งแตป  2537
 รูปที่ 4 แทนโดมทาพระจันทร ศูนยรังสิต ศูนยพทัยา และศูนยลำปาง ตั้งแตป 2539
 ลายเสนสีเหลืองแดง หมายถึงการท่ี สอมธ. ไดเจริญกาวหนาและเติบโตอยางตอเน่ืองคูไปกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนในปจจุบัน
สอมธ. มีสินทรัพยจำนวนทั้งสิ้น 20,852.52 ลานบาท และมีสมาชิกจำนวน 8,263 คน

ปกหลังในปกหน�าใน



ปกหน�าปกหลัง
รายงานประจำป 2

5
5
7
   สหกรณ

ออมทรัพ
ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำกัด

11 กันยายน 2530 
สินทรัพย� 263.97 ล�านบาท 

11 กันยายน 2515
สินทรัพย� 0.62 ล�านบาท

11 กันยายน 2545
สินทรัพย� 6,672.68 ล�านบาท

11 กันยายน 2557
สินทรัพย� 20,852.52 ล�านบาท

สรางชีวิต สรางหลักฐานสรางชีวิต สรางหลักฐาน
ดวยบริการ สอมธ.ดวยบริการ สอมธ.

สรางชีวิต สรางหลักฐาน
ดวยบริการ สอมธ.

รายงานประจำป� 2557รายงานประจำป� 2557
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จำกัดสหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จำกัด

รายงานประจำป� 2557
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จำกัด

สัน 0.6 ซม. ขนาดเล�ม 8.25 x 11.5 นิ้ว


