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ป 2557 
(ลานบาท)

ประมาณการ ป 2558 ทําไดจริง เปรียบเทียบกับป 2557 เปรียบเทียบกับประมาณการ

(ลานบาท)
เพิ่ม (ลด) 

จากป 2557 
(ลานบาท)

อัตรา
เพิ่ม (ลด) 
(รอยละ)

(ลานบาท) %
เพิ่ม (ลด) 

จากป 2557 
(ลานบาท)

อัตรา
เพิ่ม (ลด) 
(รอยละ)

เพิ่ม (ลด) จาก
ประมาณการ 
(ลานบาท)

อัตรา
เพิ่ม (ลด) 
(รอยละ)

1. ทุนดําเนินงาน 20,157.29 21,214.29 1,057.00 5.24 23,402.87 100.00 3,245.58 16.10 2,188.58 10.32

 • ทุนเรือนหุน 3,645.68 4,005.68 360.00 9.87 4,018.10 17.17 372.42 10.22 12.42 0.31

 • เงินรับฝาก 13,356.95 13,968.95 612.00 4.58 14,757.29 63.06 1,400.34 10.48 788.34 5.64

 • ทุนสํารอง, ทุนสะสมและอื่นๆ 1,354.66 1,439.66 85.00 6.27 1,448.48 6.19 93.82 6.93 8.82 0.61

 • เงินกูยืม 1,800.00 1,800.00 – – 3,179.00 13.58 1,379.00 76.61 1,379.00 76.61

2. เงินใหกูและเงินลงทุน 20,269.89 21,750.89 1,481.00 7.31 23,411.10 100.00 3,141.21 15.50 1,660.21 7.63

 • เงินใหกูแกสมาชิก 4,139.71 4,760.71 621.00 15.00 4,568.86 19.52 429.15 10.37 (191.85) (4.03)

 • เงินใหกูแกสหกรณอื่น 9,967.94 10,427.94 460.00 4.61 10,004.74 42.73 36.80 0.37 (423.20) (4.06)

 • เงินลงทุนดานอื่น 6,162.24 6,562.24 400.00 6.49 8,837.50 37.75 2,675.26 43.41 2,275.26 34.67

  : ตั๋วสัญญาใชเงิน, เงินฝาก 600.10 700.10 100.00 16.66 1,500.10 6.41 900.00 149.98 800.00 114.27

  : ตราสารการเงินอื่น 5,562.14 5,862.14 300.00 5.39 7,337.40 31.34 1,775.26 31.92 1,475.26 25.17

3. กําไรสุทธิ 415.77 428.23 12.46 3.00 428.13 12.36 2.97 (0.10) (0.02)

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
ผลการดําเนินงาน

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานประจําป� 2558

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

รายการ ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

ทุนดําเนินงาน 16,689.87 100.00 17,625.99 100.00 19,404.27 100.00 20,157.29 100.00 23,402.87 100.00

 ทุนเรือนหุน 2,617.13 15.68 2,946.57 16.72 3,287.55 16.94 3,645.68 18.09 4,018.10 17.17

 เงินรับฝาก 10,015.05 60.01 11,439.58 64.90 12,035.78 62.03 13,356.95 66.26 14,757.29 63.06

 ทุนสํารองทุนสะสมและอื่นๆ 1,167.69 7.00 1,199.84 6.81 1,261.94 6.50 1,354.66 6.72 1,448.48 6.19

 เงินกูยืม 2,890.00 17.31 2,040.00 11.57 2,819.00 14.53 1,800.00 8.93 3,179.00 13.58

เงินใหกูแกสมาชิก 2,540.57 100.00 3,040.91 100.00 3,575.13 100.00 4,139.71 100.00 4,568.86 100.00

 เงินกูสามัญ 516.25 20.32 1,035.63 34.06 1,338.33 37.43 1,570.51 37.94 1,701.35 37.24

 เงินกูฉุกเฉิน 3.80 0.15 2.14 0.07 7.08 0.20 10.05 0.24 14.22 0.31

 เงินกูพิเศษ 2,020.52 79.53 2,003.14 65.87 2,229.72 62.37 2,559.15 61.82 2,853.29 62.45

สมาชิกคงเหลือ 7,301 คน 7,704 คน 7,972 คน 8,263 คน 8,632 คน

เงินออมเฉลี่ยตอสมาชิก 1,730,197 บาท 1,867,361 บาท 1,922,143 บาท 2,057,682 บาท 2,175,092 บาท

เงินใหกูเฉลี่ยตอสมาชิก 347,975 บาท 394,718 บาท 448,461 บาท 500,993 บาท 529,293 บาท

กําไรสุทธิตอทุนเรือนหุน 11.87% 10.64% 11.37% 11.40% 10.66%

กําไรสุทธิ 310,736,961.72 บาท 313,620,698.85 บาท 373,872,193.19 บาท 415,769,204.18 บาท 428,135,947.98 บาท

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
รายงานผลการเจริญเติบโต ป� 2554–2558
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ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

รายการ ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายได : 723.50 100.00 821.04 100.00 933.22 100.00 1,007.28 100.00 1,053.99 100.00

 ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 135.27 18.70 151.93 18.51 174.55 18.70 199.23 19.78 229.97 21.82

 ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน 587.91 81.26 668.83 81.46 758.38 81.27 807.64 80.18 823.68 78.15

 รายไดอื่น 0.32 0.04 0.28 0.03 0.29 0.03 0.41 0.04 0.34 0.03

รายได 723.50 100.00 821.04 100.00 933.22 100.00 1,007.28 100.00 1,053.99 100.00

ดอกเบี้ยจาย 362.14 50.05 453.93 55.29 504.79 54.09 537.23 53.33 569.03 53.99

คาใชจายในการดําเนินงาน 50.62 7.00 53.49 6.51 54.56 5.85 54.28 5.39 56.83 5.39

กําไรสุทธิ 310.74 42.95 313.62 38.20 373.87 40.06 415.77 41.28 428.13 40.62

กองทุนประกันชีวิต 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

กองทุนเกษียณอายุราชการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

กองทุนสวัสดิการผูคํ้าประกัน 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
รายงานโครงสร�างรายได�และกําไรสุทธิ ป� 2554–2558



เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเน่ืองจากการเสียชีวิต

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

การประสบอุบัติเหตุถึงกับสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ

õ เสียชีวิต 300,000 บาท
õ มือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางต้ังแตขอเทา หรือสายตา 2 ขาง 300,000 บาท
õ มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและเทาหนึ่งขางต้ังแตขอเทา 300,000 บาท
õ มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและสายตาหน่ึงขาง 300,000 บาท
õ เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทาและสายตาหน่ึงขาง 300,000 บาท
õ มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 180,000 บาท
õ เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 180,000 บาท
õ สายตาหนึ่งขาง 180,000 บาท
การเบิกคารักษาพยาบาลในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเบิกไดครั้งละไมเกิน 15,000 บาท

ทุนสงเคราะห�สมาชิก หรือคู�สมรส หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิกประสบภัยพิบัติ

õ ที่พักและทรัพยสินของสมาชิกเอง ตามความเสียหายจริงแตไมเกิน 50,000 บาท
õ ที่พักและทรัพยสินของสมาชิกเชาอาศัยอยูติดตอกันมาไมนอยกวา 1 ป
 ไดรับความชวยเหลือไมเกินวงเงิน 20,000 บาท
õ ที่พักและทรัพยสินของคูสมรส หรือบิดา หรือมารดาไดรับความชวยเหลือไมเกินวงเงิน 20,000 บาท

ทุนเพื่อการสงเคราะห�เกี่ยวกับการศพคู�สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิก

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

ทุนเพื่อช�วยเหลือสมาชิกเม่ือทําการสมรส

เมื่อสมาชิกสมรสและไดจดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมาย จะไดรับการชวยเหลือรายละ 1,500 บาท

สวัสดิการ



ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกผู�เป�นโสด

สมาชิกที่เปนโสดท่ีเปนสมาชิกใน สอมธ.ตั้งแต 15 ปขึ้นไป และมีอายุครบ 50 ปบริบูรณ
ไมเคยขอรับสวัสดิการของ สอมธ. เกี่ยวกับบุตรจะไดรับสวัสดิการในอัตราคนละ 1,500 บาท

ทุนเพื่อสมทบเป�นค�ารักษาพยาบาล

สหกรณจะจายเงินสมทบเปนคารักษาพยาบาลใหเฉพาะสมาชิกที่เขารับการรักษาประเภทคนไขใน อัตราวันละ 300 บาท
แตไมเกินครั้งละ 20 วันตอครั้ง

กองทุนเกษียณอายุราชการ

1. กรณีออกจากราชการหรืองานประจําเมื่อมีอายุตั้งแต 50 ป ขึ้นไป
õ เปนสมาชิกตั้งแต 10 ป ถึง 15 ป 10,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป 20,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป 30,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป 40,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป 50,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 36 ปขึ้นไป  60,000 บาท

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

กรณีสมาชิกอายุครบ 61 ป� ถึง 85 ป�บริบูรณ�

õ เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป 400 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป 800 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 11 ป ถึง 15 ป 1,600 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป 2,000 บาท

õ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป 3,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป 4,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป 5,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 36 ปขึ้นไป  6,000 บาท
โดยจํานวนเงินที่สมาชิกรับไปแลว จะหักออกจากเงินทดแทนตามสิทธิที่สมาชิกจะไดรับจากรณีเสียชีวิต

ทุนสาธารณประโยชน�เพื่อช�วยเหลือสมาชิกท่ีมหาวิทยาลัยให�ออกจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพ

õ เปนสมาชิกนอยกวา 1 ป   10,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป 20,000 บาท

õ เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป 40,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 11 ป ถึง 15 ป 60,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป 80,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป 100,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป 120,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป 140,000 บาท
õ เปนสมาชิกตั้งแต 36 ปขึ้นไป  160,000 บาท
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินมาดวยดี
นับวาเปนสิ่งที่นายินดี ผมขอขอบคุณทานคณะกรรมการของสหกรณฯ 
ทุกทานท่ีไดอาสาเขามาทํางานใหสมาชิก ขอใหทานท่ีจะเขามารับ
หนาที่เปนกรรมการไดเตรียมตัว เพราะงานอาสาน้ีมีความสําคัญที่ทาน
จะตองดูแลรับผิดชอบและการทํางานก็ตองใหสมาชิกไดมีสวนรูเห็นได
โดยสะดวก เราจะไดชวยดูแลสหกรณของเราใหอยูยั่งยืนเปนประโยชน
แกสมาชิก

โอกาสน้ีขอใหสหกรณฯ และสมาชิกตลอดจนคณะกรรมการ
ทุกทานมีความสุข ความเจริญ

 (ศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร)
 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารจาก
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกอตั้งขึ้นและ
เร่ิมดําเนินการในป พ.ศ. 2515 นับถึงปจจุบันเปนเวลามากกวา 43 ป 
โดยมีสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จํานวน 8,598 คน 
และมีสินทรัพยมากถึง 23,217.22 ลานบาท ซึ่งหากยอนกลับไปเมื่อ
แรกต้ังซึ่งมีทุนเพียง 0.62 ลานบาท ก็มีความม่ันคงและเติบโตกาวหนา
มาเปนลําดับ อันเปนเรื่องที่นาชื่นชมยินดีแสดงใหเห็นถึงความสามัคคี
ของมวลหมูสมาชิก ตลอดจนความทุมเทของคณะกรรมการดําเนินการ
ที่ไดบริหารงานสหกรณดวยความมุงมั่นตั้งใจในการดูแลใหบริการแก
สมาชิกตามอุดมการณและหลักการสหกรณดวยดีตลอด

ทุก ๆ  ปสหกรณไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อดําเนินการรับทราบการดําเนินงาน
การรับรองผลการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการ และการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองสําคัญตาง ๆ  สมาชิกจะไดรับทราบ
ถึงผลการดําเนินงานประจําปที่ผานมา รวมถึงการแสดงออกถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ  เพื่อให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําไปพิจารณาประกอบการบริหารตอไป ซึ่งถือเปนการปฏิบัติตามแนวทาง
หลักการสหกรณในหลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง หลักการที่ 2 การควบคุมโดย
สมาชิกตามหลักประชาธิปไตย และหลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ โดยท้ังสามหลักการน้ี
จําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จในการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งผมขอใหสมาชิกสหกรณไดใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมในกิจกรรมแตละดานที่สหกรณไดจัดขึ้นมิใชแตการประชุมใหญเทานั้น

ทายท่ีสุดนี้ผมขออวยพรใหกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเจริญรุดหนา
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่ตั้งไวในป พ.ศ. 2559 ที่มาถึง

นอกจากนี้ตองขอขอบคุณเจาหนาที่สหกรณและคณะกรรมการดําเนินการทุกทานที่ไดปฏิบัติงาน
ดวยความเขมแข็งตลอดปที่ผานมา จนผลักดันใหสหกรณมีความม่ันคงและม่ังคั่งเปนท่ีพึงพอใจแกสมาชิก
ทุกคน ซึ่งผมขอใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรักษาความสําเร็จนี้ไว  รวมถึงพัฒนา
งานสหกรณใหรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่กําลังเดินหนาสู การปฏิรูปประเทศทุกดานเพื่อให
สามารถดํารงเปนสหกรณออมทรัพยชั้นนําของประเทศไทย ที่เหลาสมาชิกภูมิใจและใหความไววางใจ เชื่อมั่น
ในการทํางานเสมอมา

 (ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารจาก
อธิการบดี



ในนามของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
ขอขอบคุณสมาชิก กรรมการ และฝายจัดการท่ีไดร วมมือกันทําให
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ของเราเจริญ
กาวหนาขึ้นอีกปหนึ่ง โดยผลการดําเนินงานของสหกรณบรรลุเปาหมาย
ที่วางไว ทั้งจํานวนสมาชิก ทุนดําเนินการและผลประกอบการ ดาน
ความสุขของสมาชิกไดมีการปรับปรุงระบบสวัสดิการเพ่ิมขึ้น ในดาน
การใหความรูไดมีการจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรูดานอุดมการณ
และหลักการของสหกรณแกสมาชิก สําหรับการลงทุนและการบริการ 
สอมธ. ยังมีฐานะเปนสหกรณช้ันนําและเปนสหกรณที่มีการปนผลสูงสุดของประเทศ

กระผมขอขอบพระคุณสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาท่ี สอมธ. ทุกทานท่ีใหการ
สนับสนุนกิจการของ สอมธ. เปนอยางดี ในรอบป 2558 ที่ผานมา และกระผมหวังวาทุกทานจะชวยกันบริหาร 
สอมธ. ใหเจริญกาวหนายิ่ง ๆ  ขึ้นไป

 (รองศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล กุมาร ปาวา)
 ประธานกรรมการ

สารจาก
ประธานกรรมการ สอมธ.

10 รายงานประจําป� 2558



ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และท่ีปรึกษา สอมธ. ป� 2558

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ
ศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
รองศาสตราจารยมนตรี บริสุทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยเต็มใจ สุวรรณทัต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จรรยศุภรินทร
รองศาสตราจารย ดร.มนูญ พาหิระ
รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ

ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารยวันชัย ธนะวังนอย
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
ดร.อํานวยพล แจงเจริญ
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รายนามคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 44/2558

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา

ประธานกรรมการ

ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่

รองประธานกรรมการ

นายโชติศักดิ์ กลํ่าชาง

รองประธานกรรมการ

นายชนินทร ชมดี

รองประธานกรรมการ

นางสาวดุษฎี ชวงแกว

เหรัญญิก

นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย

กรรมการและเลขานุการ



นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ

กรรมการ

นายเฉลิมยุทธ ภูศรี

กรรมการ

นายบุญเลิศ วั่นเส็ง

กรรมการ

รศ.บํารุง สุขพรรณ

กรรมการ

นายพุทธิวัฒน วิเศษสิงห

กรรมการ

นางมาลี อินทรประเสริฐ

กรรมการ

นางสาวศิริรัตน เดชกุลทรัพย

กรรมการ

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท

กรรมการ

นายเอกชัย ราชแสง

กรรมการ



เจ�าหน�าท่ี สอมธ. สํานักงานท�าพระจันทร�

นายรังษี ธารารมย

ผูจัดการ

นางสาวนงลักษณ สนีวลนนทสกลุ

ผูชวยผูจัดการ

นางบุศริน ชางอยู

ผูชวยผูจัดการ

นางสาวนิตยา โชครักษ

หัวหนาฝายบริหารสหกรณ

นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก

หัวหนาฝายบริการเงินออม

นายนุกูลกิต เรืองศรี

หัวหนาฝายบริการสินเชื่อ

นางทิพวรรณ วัฒนสิทธิ์กุล

เจาหนาที่อาวุโส

นางแพรวดาว วงศเฉลียว

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาววาสนา กิ่งแกว

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวนุชจรี เทียนขาว

เจาหนาที่บริการเงินออม

นายสุเมธ คงกลอม

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวนันทกา เทพดินินทร

เจาหนาที่บริการเงินออม

นายนิธิโรจน แกววิเชียร

เจาหนาท่ีบริการสินเชื่อ

นายนิกร เครือขอน

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวจันทิมา ภูออน

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวชุติกาญจน แตงเจริญ

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางกิติยา รามณรงค

เจาหนาท่ีบัญชีและประมวลผล

นางสุนันทา ญาณศีล

เจาหนาที่บริหารสหกรณ

นางสาวรักชนก นาคนาค

เจาหนาที่บริหารสหกรณ



เจ�าหน�าท่ี สอมธ. สํานักงานศูนย�รังสิต

นายชวินโรจน โชครัตนมณฑล

พนักงาน

นางสาวกานดา เอี่ยมละออง

พนักงาน

นางแสงเทียน ปรุงแสง

ผูชวยผูจัดการ

นางศิวาพร ไชยวานิช

หัวหนาฝายบริการเงินออม

จ.ส.ต.หญิงศรีสุรีย มีแสงเงิน

เจาหนาที่อาวุโส

นางพรชนัน โรจนเสน

เจาหนาที่อาวุโส

นางจันทวรรณ คุณนามพันธ

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางรัตนาวดี ทับทิมศรี

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวมณธิชา ถาวรวยัคฆ

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวณัฐณิชา งานขยัน

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวภัทรพร เสนาจันทร

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวสุธารัตน จันทเนตร

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวอรวรรณ กุลเกียรติงามดี

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวประภัสสร ทวีสิน

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นายปณณวิชญ ชุมชื่น

เจาหนาท่ีบริการสินเชื่อ

นางสาวนิ่มนวล โพธิกะ

เจาหนาที่บริหารสหกรณ

นายชรินทร เทียรใส

พนักงาน
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ระเบียบวาระท่ี 3 3

ในป 2558 สอมธ. ประสบความสําเรจ็ในการดําเนนิงานเปนอยางด ีจาํนวนสมาชกิ สอมธ. ไดเพิม่ข้ึนจาก 8,263 คน
ในป 2557 เปน 8,632 คน ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้น 369 คน เนื่องจากบุคลากรรุนใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ให
ความเช่ือมั่นในสิทธิประโยชนที่จะไดรับจากการเปนสมาชิก สอมธ. และความม่ันคงของ สอมธ. ในขณะท่ีทุนดําเนินงานได
เพิ่มขึ้นจาก 20,157.29 ลานบาท ในป 2557 เปน 23,402.87 ลานบาท ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้น 3,245.58 ลานบาท หรือ
รอยละ 16.10 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากจาก 13,356.95 ลานบาท ในป 2557 เปน 14,757.29 ลานบาท
ในป 2558 หรอืเพิม่ขึน้ 1,400.34 ลานบาท หรอืรอยละ 10.48 เนือ่งจากสมาชิกผูฝากมคีวามเช่ือมัน่ในความม่ันคงของ สอมธ. 
และผลตอบแทนจากอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากที่สูงกวาท่ีจะไดจากสถาบันการเงินอื่น ในขณะที่ทุนเรือนหุนไดเพิ่มขึ้นจาก
เปน 3,645.68 ลานบาท ในป 2557 เปน 4,018.10 ลานบาท ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้น 372.42 ลานบาท หรือรอยละ 10.22 
เนื่องจากสมาชิกมีความพอใจในอัตราเงินปนผลของทุนเรือนหุนของ สอมธ. ที่อยูในอัตราท่ีสูงมาก (รอยละ 8 ในป 2557)
จงึทาํใหมสีมาชกิถอืหุนเพิม่มากขึน้ในรอบป 2558 ทนุสาํรอง และทนุสะสมอืน่ๆ เพิม่ขึน้จาก 1,354.66 ลานบาท ในป 2557
เปน 1,448.48 ลานบาท ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้น 93.82 ลานบาท หรือรอยละ 6.93 เนื่องจาก สอมธ. มีขอบังคับในการ
จดัสรรกาํไรสทุธิไมตํา่กวารอยละ 20 เขาเปนทนุสาํรองทุกป ในขณะทีเ่งนิกูยมืของ สอมธ. ไดเพิม่ข้ึนจาก 1,800.00 ลานบาท
ในป 2557 เปน 3,179.00 ลานบาท ในป 2558 หรอืเพิม่ขึน้ 1,379.00 ลานบาท หรอืรอยละ 76.61 โดยการนาํเอาพนัธบตัร
และตราสารการเงินระยะยาวที่ สอมธ. มีอยูไปคํ้าประกันเงินกูยืมแบบตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารพาณิชย เพื่อนํามาใชเปน
ฐานในการบริหารตอทุนไปสูเปาหมายของการมีรายไดเพิ่มข้ึน เพื่อทําใหผลประโยชนทางการเงินของ สอมธ. และสมาชิก 
สอมธ. สูงขึ้น

การบริหารเงินทุนที่สําคัญของ สอมธ. ประกอบดวย เงินใหกูแกสมาชิก เงินใหกูแกสหกรณอื่น เงินลงทุนระยะสั้น
และระยะยาวทีใ่หผลตอบแทนสงูและไมขดักบัขอบงัคบัของนายทะเบยีนสหกรณ เงนิฝากธนาคารพาณชิย และชุมนมุสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ที่มีจุดมุงหมายเพื่อรักษาสภาพคลอง เปนยอดรวมทั้งสิ้น 23,411.10 ลานบาท โดยเปน
เงินใหกูแกสมาชิกจํานวนเงิน 4,568.86 ลานบาท (ประกอบดวย เงินกูสามัญ 1,701.35 ลานบาท เงินกูฉุกเฉิน 14.22
ลานบาท และเงินกูพเิศษ 2,853.29 ลานบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูรอยละ 5.25 เทานัน้) เงนิใหกูแกสหกรณอืน่ 10,004.74 
ลานบาท และเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณ เงินฝากธนาคารพาณิชย และตราสารการเงินอื่นๆ 
รวมทั้งสิ้น 8,837.50 ลานบาท

ในป 2558 สอมธ. มีรายไดรวมท้ังสิ้น 1,053.99 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2557 ซึ่งมีรายได 1,007.28 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 46.71 ลานบาท หรือรอยละ 4.63 โดยรายไดของ สอมธ. ประกอบดวย ดอกเบ้ียรับเงินใหสมาชิกกู จํานวน
229.97 ลานบาท (รอยละ 21.82) ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน จํานวน 823.68 ลานบาท (รอยละ 78.15) และรายไดอื่นๆ จํานวน 
0.34 ลานบาท (รอยละ 0.03) ในขณะทีค่าใชจายของ สอมธ. ไดเพิม่ข้ึนจาก 591.51 ลานบาท ในป 2557 เปน 625.86
ลานบาท ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 34.35 ลานบาท หรือรอยละ 5.80 ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายจากดอกเบ้ียจาย
เปนจาํนวน 569.03 ลานบาท (รอยละ 90.92 ของคาใชจายท้ังหมด) และคาใชจายในการดําเนนิงานจํานวน 56.83 ลานบาท 
(รอยละ 9.08 ของคาใชจายทั้งหมด) ทําใหในป 2558 สอมธ. มีกําไรสุทธิ 428.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 415.77 ลานบาท 
ในป 2557 หรือมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12.36 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 2.97

ในดานการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกในป 2558 สอมธ. ไดใชจายเงินทุนสาธารณประโยชนแกสมาชิกเปนจํานวน 
6,167,800.00 บาท โดยจายเปนเงินเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 3,447,500.00 บาท จายเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก 

ผลการดําเนินงานในรอบป� 2558
โดยประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
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2,618,300.00 บาท (การสมรส การศพ คารักษาพยาบาล สมาชิกผูเปนโสด) เพ่ือกิจกรรมและการกุศลของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํานวน 50,000.00 บาท (ประกอบดวย กฐินพระราชทาน มธ. จํานวน 40,000.00 บาท สนับสนุนราน
ธรรมศาสตรกาชาด จาํนวน 10,000.00 บาท) และชวยเหลอืสมาชกิประสบภยัพบิตั ิ52,000.00 บาท จายเงนิกองทนุทดแทน 
6,597,509.78 บาท เพื่อเปนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุใหแกสมาชิกทุกคนเปนจํานวนเงิน 1,338,222.00 บาท กรณีสมาชิก
ถึงแกกรรมจํานวน 8 ราย เปนเงิน 818,000.00 บาท คารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุจํานวน 67 ราย เปนเงิน 
268,687.78 บาท กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ จํานวน 1 ราย เปนจํานวนเงิน 300,000.00 บาท จายเงิน
กองทุนทดแทนรายปใหแกสมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต 61 ป ถึง 85 ป จํานวน 440 ราย เปนจํานวนเงิน 4,172,600.00 บาท
และจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 92 ราย เปนจํานวนเงิน 3,810,000.00 บาท และใหทุนการศึกษาแก
นักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบท จํานวน 200,000.00 บาท

ในดานการพัฒนาคุณภาพวิชาการแกสมาชิกไดจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานท่ี 1 ครั้ง ครั้งละ 210 คน ระหวาง
วันที่ 20–21 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟ บีช รีสอรท แอนดสปา จังหวัดระยอง ใชจายเงินจํานวน
411,207.00 บาท จัดสัมมนาสมาชิกตามหนวยงาน 6 หนวยงาน (กองการเจาหนาที่ กองบริการการศึกษา กองกลาง
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ และคณะสหเวชศาสตร) ใหเงินสนับสนุน 41,200.00 บาท
จัดโครงการสงเสริมจริยธรรม ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล รวมทั้งถวายเงินเพื่อสมทบทุนบวชสามเณรภาค ฤดูรอน
ณ วัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี ใชจายเงินจํานวน 152,905.00 บาท

ในดานการพัฒนาคุณภาพของกรรมการและเจาหนาท่ี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด เปน
ผูดําเนินการจัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ รวมกับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณ
ออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั ระหวางวนัที ่20–22 พฤศจกิายน 2558 ณ โรงแรม ฮอลเิดย อนิน จงัหวดัเชยีงใหม 
เรื่อง “การปฏิรูปสหกรณเพื่อความยั่งยืน” โดยมีที่ปรึกษา กรรมการและเจาหนาที่เขารวมสัมมนาจํานวน 28 คน

ในดานการประชาสัมพันธขาวสาร การดําเนินงานของ สอมธ. ไดมีการจัดแผนปลิวประชาสัมพันธขาวสารเรงดวน
ควบคูกันไปกับการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซตออนไลน มีการจัดโครงการฝกอบรมความรูสูอาชีพหลักสูตรภายในสถานที่
3 ครั้ง และนอกสถานท่ี 2 ครั้ง ใหแกสมาชิกทาพระจันทรและศูนยรังสิตมีสมาชิกเขารวมโครงการ 140 คน ใชงบประมาณ
จํานวน 115,219.75 บาท จัดงานเล้ียงเกษียณอายุราชการประจําป 2558 ณ โรงแรมใบหยก เพื่อตอบแทนสมาชิกที่มี
อุปการคุณแก สอมธ. มีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารระดับคณะตางๆ คณะกรรมการ
ดําเนินการ และเจาหนาที่เขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น 120 คน ใชงบประมาณ 124,550.00 บาท

ในดานสนับสนุนขบวนการสหกรณออมทรัพย สอมธ. ไดใหการสนับสนุนทั้งดานเงินทุน การใหความรู ทางวิชาการ
ดานสหกรณออมทรัพย รวมทั้งการเปนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการไตรภาคีวิชาการ การตอนรับและใหความรูแกกรรมการ
และเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยตางๆ ที่ขอมาดูงานการบริหารสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ในป 2558 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จาํกดั ยงัคงไดรบัการประเมินมาตรฐานการ บรหิารจัดการ
จากกรมสงเสริมสหกรณเปนสหกรณออมทรัพยที่มีมาตรฐานระดับดีมาก



 สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด 19

ระเบียบวาระท่ี 3 3

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ประจําป 2558 ประกอบดวย
 1. รองศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล กุมาร ปาวา ประธานกรรมการ
 2. ผูชวยศาสตราจารย นพ.มงคล ตั้งเง็กก่ี รองประธานกรรมการ
 3. นายโชติศักดิ์ กลํ่าชาง รองประธานกรรมการ
 4. นายชนินทร ชมดี รองประธานกรรมการ
 5. นางสาวดุษฎี ชวงแกว เหรัญญิก
 6. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ กรรมการ
 7. นายเฉลิมยุทธ ภูศรี กรรมการ
 8. นายบุญเลิศ วั่นเส็ง กรรมการ
 9. รองศาสตราจารยบํารุง สุขพรรณ กรรมการ
 10. นายพุทธิวัฒน วิเศษสงิห กรรมการ
 11. นางมาลี อินทรประเสริฐ กรรมการ
 12. นางสาวศิริรัตน เดชกุลทรัพย กรรมการ
 13. นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท กรรมการ
 14. นายเอกชัย ราชแสง กรรมการ
 15. นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังผูมีความรูความสามารถและประสบการณดานการบริหารงานเขามาชวยในการ
ใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนเพื่อใหการบริหารงานเกิดความคลองตัว จึงไดแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
เพื่อรับผิดชอบดําเนินงาน สอมธ. ดังนี้

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา สอมธ. ป 2558
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
รองศาสตราจารยมนตรี บริสุทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยเต็มใจ สุวรรณทัต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จรรยศุภรินทร
รองศาสตราจารย ดร.มนูญ พาหิระ
รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ

ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารยวันชัย ธนะวังนอย
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
ดร.อํานวยพล แจงเจริญ

คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป� 2558
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1. คณะอนุกรรมการวางแผน

ทาํหนาทีก่ารวางแผนและกําหนดแนวทาง และทิศทางนโยบายของสหกรณ การประเมินผลการดําเนนิงานของสหกรณ 
วางมาตรการและแนวทางเงินออมและเงินกูของสมาชิก รวมท้ังการวางแผน เพ่ือการดําเนินการโครงการตางๆ เพ่ือความกาวหนา
และเจริญเติบโตของ สอมธ. ประกอบดวยกรรมการอํานวยการ และประธานอนุกรรมการทุกชุด ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. รองศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล กุมาร ปาวา ประธานอนุกรรมการ
 2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมงคล ตั้งเง็กก่ี อนุกรรมการ
 3. นายโชติศักดิ์ กลํ่าชาง อนุกรรมการ
 4. นายชนินทร ชมดี อนุกรรมการ
 5. นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย อนุกรรมการ
 6. นางสาวดุษฎี ชวงแกว อนุกรรมการ
 7. รองศาสตราจารยบํารุง สุขพรรณ อนุกรรมการ
 8. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 9. นางแสงเทียน ปรุงแสง อนุกรรมการ
 10. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล เลขานุการ

2. คณะกรรมการอํานวยการ
ทําหนาที่บริหารและควบคุมสภาพคลองทางการเงินของสหกรณ การบริหารเงินเพื่อการลงทุนรวมทั้งการควบคุม

บริหารงานจัดการ และการบริหารท่ัวไป ประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ
ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ (ศูนยรังสิต) ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. รองศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล กุมาร ปาวา ประธานกรรมการ
 2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมงคล ตั้งเง็กก่ี กรรมการ
 3. นายโชติศักดิ์ กลํ่าชาง กรรมการ
 4. นายชนินทร ชมดี กรรมการ
 5. นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย กรรมการ
 6. นางสาวดุษฎี ชวงแกว กรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย กรรมการ
 8. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 9. นางบุศริน ชางอยู เลขานุการ

3. คณะกรรมการเงินกูพิเศษและฉุกเฉิน
ทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองคําขอกู ประเภทพิเศษ วางแนวทาง ตรวจสอบ ติดตามใหเปนไปตามระเบียบแลว

นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ และมีอํานาจในการอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน ดังมีรายนามตอไปนี้
 1. นายโชติศักดิ์ กลํ่าชาง ประธานกรรมการ
 2. นางสาวดุษฎี ชวงแกว กรรมการ
 3. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ กรรมการ
 4. นายเฉลิมยุทธ ภูศรี กรรมการ
 5. นายบุญเลิศ วั่นเส็ง กรรมการ
 6. นางมาลี อินทรประเสริฐ กรรมการ
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 7. นายรังษี ธารารมย กรรมการ
 8. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 9. นายนุกูลกิต เรืองศรี เลขานุการ

4. คณะกรรมการเงินกูสามัญ
ทําหนาที่พิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินประเภทสามัญ การตรวจสอบ การติดตามรวมท้ังการวางแนวทางตางๆ เพ่ือ

ใหเปนไปตามระเบียบ และวัตถุประสงคของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ ดังมีรายนามตอไปนี้
 1. นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย ประธานกรรมการ
 2. นายชนินทร ชมดี กรรมการ
 3. นายพุทธิวัฒน วิเศษสิงห กรรมการ
 4. นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท กรรมการ
 5. นายรังษี ธารารมย กรรมการ
 6. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 7. นายนุกูลกิต เรืองศรี เลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินทุนเพ่ือการสาธารณประโยชน เงินกองทุนทดแทนและกองทุนเกษียณ
อายุราชการ
ทาํหนาทีอ่นมุตัคิาํขอรบัการชวยเหลอืการฌาปนกจิสงเคราะห สาธารณภยั หรอืภยัพบิตัติางๆ เงนิทุนเพือ่การศกึษา

เงินกองทุนทดแทนและเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ รวมท้ังการวางแนวทางในการใหการสงเคราะหและสวัสดิการตางๆ
เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือแกสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอน และอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบ ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. นายชนินทร ชมดี ประธานอนุกรรมการ
 2. นางสาวดุษฎี ชวงแกว อนุกรรมการ
 3. รองศาสตราจารยบํารุง สุขพรรณ อนุกรรมการ
 4. นายบุญเลิศ วั่นเส็ง อนุกรรมการ
 5. นางสาวศิริรัตน เดชกุลทรัพย อนุกรรมการ
 6. นายเอกชัย ราชแสง อนุกรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 8. นางแสงเทียน ปรุงแสง อนุกรรมการ
 9. นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก เลขานุการ

6. คณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือการศึกษาสหกรณออมทรัพย
ทําหนาที่จัดอบรม สัมมนา และวิเทศวิชาการ เพ่ือพัฒนากรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก โดยมีจุดประสงคเพ่ือ

เสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกในบทบาทหนาที่ของตนเอง อันจะกอใหเกิดการพัฒนา
เจริญเติบโตแก สอมธ. อยางมีเสถียรภาพ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ตลอดจนจัดอบรมสัมมนาแกขบวนการสหกรณทั่วไป 
ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมงคล ตั้งเง็กก่ี ประธานอนุกรรมการ
 2. นายโชติศักดิ์ กลํ่าชาง อนุกรรมการ
 3. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ อนุกรรมการ
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 4. นายพุทธิวัฒน วิเศษสิงห อนุกรรมการ
 5. นางมาลี อินทรประเสริฐ อนุกรรมการ
 6. นายเอกชัย ราชแสง อนุกรรมการ
 7. นางสาวนิตยา โชครักษ เลขานุการ

7. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
ทําหนาที่เผยแพรขาวสาร และใหความรูความเขาใจในเร่ืองการบริหารงานของ สอมธ. แกมวลสมาชิก เสริมสราง

ความเขาใจอันดีระหวาง สอมธ. สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่ ตลอดจนสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี
กับสหกรณอื่นดังมีรายนามตอไปนี้

 1. รองศาสตราจารยบํารุง สุขพรรณ ประธานอนุกรรมการ
 2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมงคล ตั้งเง็กก่ี อนุกรรมการ
 3. นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย อนุกรรมการ
 4. นายเฉลิมยุทธ ภูศรี อนุกรรมการ
 5. นางสาวศิริรัตน เดชกุลทรัพย อนุกรรมการ
 6. นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท อนกุรรมการ
 7. นางสุนันทา ญาณศีล เลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินการชดุที ่44 มนีโยบายบรหิารการเงนิโดยยดึหลกัความมัน่คงและใหผลตอบแทนดีทีส่ดุ เพือ่สราง
ความมีเสถียรภาพใหกับ สอมธ. และรักษาผลประโยชนใหแกมวลสมาชิก สวนนโยบายการบริหารงานยึดหลักกระจายการ
บริหารใหกบัคณะกรรมการดําเนนิการ และคณะอนุกรรมการตางๆ ซึง่รบัผดิชอบภายใตกฎ ระเบียบ มต ิและขอบังคบั สอมธ. 
รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง ซื่อสัตย สุจริต และดวยจิตสํานึกท่ีดี ของเจาหนาที่ สอมธ. ทุกคน มีผลทําให
การดําเนินงานของ สอมธ. ในรอบป 2558 ประสบผลสําเร็จ สามารถทํากําไรใหแกสหกรณฯ ไดอยางเหมาะสม การเพิ่มขึ้น
ของทุนดําเนินการแสดงใหเห็นวา สอมธ. มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมั่นคง ความสําเร็จที่ สอมธ. ไดรับมาท้ังหมดเกิดจาก
ความไววางใจ ความเชื่อใจ และความศรัทธาของสมาชิกท่ีมีตอ สอมธ. ดังนั้น เพื่อตอบแทนสมาชิกทุกทาน สอมธ. พยายาม
อยางยิ่งที่จะสรางสรรคสิ่งตางๆ ที่เปนประโยชนกลับคืนสูสมาชิกในทุกๆ ดานทั้งทางตรงและทางออมดังรายละเอียดตอไปนี้

ป 2558 ป 2557 ผลตาง หนวย

1. สมาชิกเขาใหม 480 405 75 คน

2. ทุนดําเนินงาน
 2.1 ทุนเรือนหุน
 2.2 เงินรับฝาก
 2.3 ทุนสํารอง, ทุนสะสมและอื่นๆ
 2.4 เงินกูยืม

23,402.87
4,018.10

14,757.29
1,448.48
3,179.00

20,157.29
3,645.68

13,356.95
1,354.66
1,800.00

3,245.58
372.42

1,400.34
93.82

1,379.00

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

3. เงินใหกูแกสมาชิก 4,568.86 4,139.71 429.15 ลานบาท

4. กําไรสุทธิ 428.13 415.77 12.36 ลานบาท
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สําหรับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ สอมธ. ในป 2558 พอสรุปรายละเอียดไดดังนี้

1. ดานการบริหารงานทั่วไป
1.1 ดานสมาชกิ ดวยการบรหิารงานอยางมปีระสทิธภิาพของ สอมธ. และยดึหลกัคนืผลประโยชนกลบัสูสมาชกิ

ใหดีที่สุด ยอมเปนแรงจูงใจใหมีผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก ซึ่งในป 2558 มีจํานวน 480 ราย สรุปจํานวนสมาชิกมีดังนี้
 จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 8,263 คน

บวก สมาชิกสมัครใหมระหวางป 480 คน
   8,743 คน

หัก พนจากสมาชิกภาพระหวางป 101 คน
  สมาชิกถึงแกกรรมระหวางป 10 คน
 จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 8,632 คน

1.2 ดานการใหบริการเงินรับฝากจากสมาชิก การดําเนินงานในรอบป 2558 ยังคงใหความสําคัญเกี่ยวกับ
บริการดานเงินฝาก โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่ใหกับสมาชิกจะตองสูงกวาธนาคารพาณิชย เพื่อเปนการรักษาฐาน ลูกคา
เงนิรบัฝากของ สอมธ. ตลอดจนเพ่ือใหสามารถแขงกับสถาบันการเงินภายนอกได รวมท้ังเพ่ือเปนการสงเสริมการออมของ
สมาชิกโดยยึดตามหลักการของสหกรณ คือการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และดวยความเช่ือมั่นและ
ความไววางใจของสมาชิกที่มีตอ สอมธ. ทําใหยอดเงินรับฝากของสมาชิก ณ สิ้นป 2558 มีจํานวนถึง 14,757.29 ลานบาท

1.3 ดานการใหบรกิารเงนิกูแกสมาชกิ สอมธ. ใหบรกิารเงนิกูแกสมาชกิเพือ่มุงชวยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอน
ดานการเงิน อีกทั้งชวยเสริมสรางฐานะความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น

สําหรับนโยบายในเรื่องของอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก สอมธ. ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาธนาคาร
พาณชิย เนือ่งจาก สอมธ. มไิดมุงหวงักาํไรในการดําเนนิงาน แตเปนการชวยเหลอืซึง่กันและกนัตามหลกัการของสหกรณ ดงัจะ
เหน็ไดจากการปรับอตัราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชกิ ซึง่ในป 2558 สอมธ. ไมไดปรบัอตัราดอกเบ้ียเงนิกูเพิม่ข้ึนแตประการใด
ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่รอยละ 5.25 ตอป และถาหักเฉล่ียคืนรอยละ 14 แลว สมาชิกจะเสียดอกเบ้ียเพียงรอยละ 4.51 ตอป 
หรือรอยละ 0.38 ตอเดือนเทาน้ัน

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก
ประจําป 2558 และ 2557

ประเภท
เงินกู

ป 2558 ป 2557 เพิ่ม (ลด)
ยอดคงเหลือ (ลานบาท)

ณ 31 ธ.ค.58

ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

1. ฉุกเฉิน 4,537 84,896,600.00 3,742 59,776,300.00 795 25,120,300.00 42.02 14.22 0.31

2. สามัญ 4,665 1,436,196,660.00 5,134 1,515,614,700.00 (469) (79,418,040.00) (5.24) 1,693.47 37.07

3. ฟาใส – – – – – – – 1.61 0.04

4. ปนผล 619 6,770,900.00 613 6,101,300.00 6 669,600.00 10.97 6.20 0.13

5. มหาอุทกภัย – – – – – – – 0.07 0.00

6. พิเศษ 649 1,105,101,197.75 751 984,266,602.25 (102) 120,834,595.50 12.28 2,853.29 62.45

10,470 2,632,965,357.75 10,240 2,565,758,902.25 230 67,206,455.50 2.62 4,568.86 100.00
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1.3.1 จากตารางดังกลาว สมาชิกไดใชบริการดานเงินกูพิเศษถึงจํานวน 2,853.29 ลานบาท เทากับ

รอยละ 62.45 ของยอดเงินที่ใหสมาชิกกูทั้งหมดแสดงใหเห็นวาสมาชิกไดกูเงินเพ่ือนําไปใชจายในการชวยเสริมสรางฐานะ
ความเปนอยูของตนใหดีขึ้น

1.3.2 จํานวนการกูพิเศษ ป 2558 จํานวน 649 ราย นั้นสามารถแยกประเภทไดดังนี้
 • เพื่อการเคหะสงเคราะห 512 ราย เปนเงิน 967,167,197.75 บาท
 • เพื่อซื้อที่ดิน 16 ราย เปนเงิน 21,870,000.00 บาท
 • เพื่อซื้อรถยนต 11 ราย เปนเงิน 10,665,000.00 บาท
 • เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 110 ราย เปนเงิน 105,399,000.00 บาท

1.4 ดานการลงทนุของ สอมธ. จากความศรทัธาและเชือ่มัน่ของสมาชกิทีม่ตีอ สอมธ. ทาํใหสามารถระดมเงนิ
จากสมาชกิไดในจาํนวนท่ีสงูขึน้ทกุป ซึง่เงนิรบัฝากเหลานีถ้อืเปนทุนดาํเนนิงานสวนสาํคญัทีน่าํมาบรหิารกจิการ คณะกรรมการ
ดาํเนนิการไดยดึหลกัปฏบิตัวิาจะตองสนองตอบความตองการของสมาชกิ สอมธ. กอนเปนความสาํคญัลาํดบัแรก ดงัจะเห็นวา 
สอมธ. อนุมตัใิหเงินกูแกสมาชิกไดเต็มตามสิทธอิยางครบถวนตลอดมา นอกจากน้ีการพิจารณาลงทุนในระยะส้ันมสีวนสําคัญ
ในการบรหิารสภาพคลองดวยเพือ่ใหมเีงินสดหมนุกลบัมาใชไดโดยเรว็ โดย สอมธ. พจิารณาลงทุนระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ
ที่มีฐานะมั่นคง

ทุนดําเนินงานสวนที่เหลือ สอมธ. ไดหาแหลงลงทุนภายนอกโดยการใหสินเช่ือแกสหกรณออมทรัพย
หนวยราชการดวยกันทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเปนการสนับสนุนขบวนการสหกรณ และเสริมสรางความชวยเหลือ
ซึง่กันและกันในระหวางสหกรณ โดยคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาลงทุนเฉพาะกับสหกรณทีม่ฐีานะทางการเงินทีม่ัน่คง 
นอกจากน้ี ยังตองจัดใหมีการค้ําประกันในฐานะสวนตัวโดยคณะกรรมการดําเนินการทั้งชุดและผูจัดการของสหกรณนั้นดวย 
ในรอบป 2558 สอมธ. ไดลงทนุกบัสหกรณอืน่เปนจาํนวนเงิน 7,787.10 ลานบาท และมยีอดคงเหลือ ณ สิน้ป 2558 จาํนวน 
10,004.74 ลานบาท ไดรับผลตอบแทนท้ังสิ้น 497.87 ลานบาท เปนรอยละ 47.25 ของรายได สอมธ. ประจําป 2558
และสืบเน่ืองจากความที่มีสภาพคลองในระบบสหกรณมาก ทําใหสหกรณตองปรับตัวในการนําเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ
ทีใ่หไดผลตอบแทนอยางเหมาะสม โดยคาํนึงถงึความมัน่คงของสหกรณมากกวาผลตอบแทน โดยการลงทนุในรปูของพนัธบตัร 
หุนกู และเงินฝาก ณ สิ้นป 2558 มียอดคงเหลือจํานวน 8,837.50 ลานบาท

1.5 ดานเงินทุนสาธารณประโยชน ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ที่ประชุมไดอนุมัติการจัดสรร
เงินทุนสาธารณประโยชนเปนจํานวนเงิน 11,000,000.00 บาท รอยละ 2.65 ของกําไรสุทธิประจําป 2557 ซึ่งการจัดสรร
ดังกลาว มีจุดมุงหมายในการใชเพื่อจัดสรรสวัสดิการตางๆ กลับคืนสูตัวสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเปนสําคัญ

สําหรับในป 2558 คณะอนุกรรมการทุนสาธารณประโยชน ไดปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อใหสมาชิกไดรับ
สวัสดิการเพิ่มขึ้นจํานวน 3 ระเบียบ ดังนี้

1. ระเบียบเงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิตหรือไดรับอันตรายแกรางกาย โดยปรับเพิ่ม
เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิตหรือไดรับอันตรายแกรางกายเพิ่มขึ้นทุกระดับ ระดับละ 10,000 บาท สําหรับ
สมาชิกที่มีอายุสมาชิกตั้งแตอายุ 41 ปขึ้นไป ไดปรับเพ่ิม 20,000 บาท โดยจะไดรับเงินตั้งแต 20,000–200,000 บาท
ตามอายุการเปนสมาชิก

2. ระเบียบเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพคูสมรส บุตร บิดา และมารดา
ของสมาชิก โดยไดขยายฐานการเปนสมาชิกข้ึนอีก 1 ระดับ เปนอายุการเปนสมาชิกสูงสุด 41 ปขึ้นไป เพ่ือใหสอดคลอง
กับอายุการเปนสมาชิกของ สอมธ. โดยสมาชิกจะไดรับเงินสูงสุด 14,000 บาท
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3. ระเบียบทุนสาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการสําหรับสมาชิกผู เปนโสด โดยไดปรับลดอายุของ

ผูรับสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสดลงจากเดิมมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ ปรับลดลงเหลืออายุ 50 ปบริบูรณ ทั้งนี้เพื่อให
สมาชิกไดรับสวัสดิการเรว็ขึ้น

ในป 2558 สอมธ.ไดจายเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย และบริจาคเพื่อสาธารณกุศลเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,167,800.00 บาท จายเงิน
กองทุนทดแทนสมาชิกเปนจํานวนเงิน 5,259,287.78 บาท จายคาเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวนเงิน 1,338,222.00 บาท
และจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการเปนจํานวนเงิน 3,810,000.00 บาท รวมเปนเงินที่จายเพ่ือสวัสดิการสมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 16,575,309.78 บาท

1. จายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 1,286 ทุน 3,447,500.00 บาท
2. จายเงินทุนเกี่ยวกับการสมรสของสมาชิก 88 ราย 132,000.00 บาท
3. จายเพื่อการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของคูสมรส 1,778,000.00 บาท
 หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา 192 ราย
4. จายเพื่อสมทบเปนคารักษาพยาบาล 423 ราย 562,800.00 บาท
5. จายเพื่อสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสด 77 ราย 115,500.00 บาท
6. จายเงินสมทบเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 6 ราย 30,000.00 บาท
7. จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ 6 ราย 52,000.00 บาท

จายทุนสาธารณประโยชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยและรวมการกุศลตางๆ
1. บริจาคกฐินพระราชทาน มธ. 40,000.00 บาท
2. สนับสนุนการออกรานธรรมศาสตรกาชาด 10,000.00 บาท

จายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก
1. กรณีสมาชิกเสียชีวิต 8 ราย 818,000.00 บาท
2. กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุจายคารักษาพยาบาล 67 ราย 268,687.78 บาท
3. กรณีสมาชกิเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 1 ราย 300,000.00 บาท
4. กรณีสมาชิกอายุครบ 61–65 ปบริบูรณ จํานวน 197 ราย 1,510,600.00 บาท
5. กรณีสมาชิกอายุครบ 66–70 ป บริบูรณ จํานวน 134 ราย 1,299,000.00 บาท
6. กรณีสมาชิกอายุครบ 71–75 ป บริบูรณ จํานวน 72 ราย 782,000.00 บาท
7. กรณีสมาชิกอายุครบ 76–80 ป บริบูรณ จํานวน 25 ราย 215,000.00 บาท
8. กรณีสมาชิกอายุครบ 81–85 ป บริบูรณ จํานวน 12 ราย 66,000.00 บาท

จายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ
- กรณีเกษียณอายุราชการ จํานวน 92 ราย 3,810,000.00 บาท

นอกจากน้ีแลว สอมธ. ยงัไดใหการเอ้ืออาทรตอชมุชนและสังคมอีกเปนจาํนวน 4,691,397.50 บาท ดงันี้
 1. สนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2,000,000.00 บาท
 2. สนับสนุนเงินทุนการศึกษาแกนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มธ. 200,000.00 บาท
 3. สนับสนุนการจัดทําหนังสือครบรอบ 81 ป มธ. 20,000.00 บาท
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 4. สนับสนุนการออกรานวันปรีดี พนมยงค 10,000.00 บาท
 5. จัดทําของขวัญปใหมสําหรับสมาชิกและผูฝากเงิน 2,363,397.50 บาท
 6. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบวิทยาลัยนวัตกรรม 1,000.00 บาท
 7. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,000.00 บาท
 8. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสหเวชศาสตร 1,000.00 บาท
 9. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะทันตแพทยศาสตร 1,000.00 บาท
 10. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันไทยคดีศึกษา 1,000.00 บาท
 11. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะแพทยศาสตร 1,000.00 บาท
 12. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,000.00 บาท
 13. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะเภสัชศาสตร 1,000.00 บาท
 14. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสํานักงานจัดการทรัพยสิน 1,000.00 บาท
 15. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม 1,000.00 บาท
 16. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะรัฐศาสตร 1,000.00 บาท
 17. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะเศรษฐศาสตร 1,000.00 บาท
 18. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 1,000.00 บาท
 19. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะพยาบาลศาสตร 1,000.00 บาท
 20. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันประมวลขอมูลฯ 1,000.00 บาท
 21. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 1,000.00 บาท
 22. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะศิลปศาสตร 1,000.00 บาท
 23. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะวิศวกรรมศาสตร 1,000.00 บาท
 24. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสาธารณสุขศาสตร 1,000.00 บาท
 25. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบ มธ.ศูนยรังสิต 1,000.00 บาท
 26. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสํานักพิมพ มธ. 1,000.00 บาท
 27. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 1,000.00 บาท
 28. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 1,000.00 บาท
 29. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะศิลปกรรมศาสตร 1,000.00 บาท
 30. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 1,000.00 บาท
 31. รวมทําบุญไถชีวิตโคของสํานักงานจัดการทรัพยสิน 1,000.00 บาท
 32. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันภาษา 1,000.00 บาท
 33. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันทรัพยากรมนุษย 1,000.00 บาท
 34. รวมทําบุญโครงการวันสรางพลังความรักสูคนพิการของมูลนิธิคนพิการ 1,000.00 บาท
 35. สนับสนุนการจัดสัมมนาของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30,000.00 บาท
 36. สนับสนุนการจัดสัมมนาของชมรมภาคกลาง/ภาคตะวันออก 5,000.00 บาท
 37. สนับสนุนการจัดสัมมนาของชมรมผูจัดการสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 5,000.00 บาท
 38. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีของมูลนิธิสงเคราะหคนพิการไรที่พึ่ง 1,000.00 บาท
  สถานสงเคราะหประจวบคีรขีันธ
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 39. รวมทําบุญทอดจุลกฐินมหาสามัคคีของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด 1,000.00 บาท
 40. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 1,000.00 บาท
 41. รวมทําพิธีบรรพชาอุปสมบทหมูบานชาวเขา 1,000.00 บาท
 42. รวมสมทบทุนการจัดสรางพิพิธภัณฑ 100 ป สหกรณไทย 1,000.00 บาท
 43. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีของสหกรณออมทรัพย ทีทีแอนดที จํากัด 1,000.00 บาท
 44. รวมเปนเจาภาพทอดผาปามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1,000.00 บาท
  ของมูลนิธิเพื่อคนพิการ
 45. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 1,000.00 บาท
 46. รวมทําบุญถวายผาไตรพระราชทานของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 1,000.00 บาท
 47. รวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีของสหกรณออมทรัพยครูกระบ่ี จํากัด 1,000.00 บาท
 48. รวมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย 1,000.00 บาท
  อาคารสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีโรงพยาบาลพระปกเกลา
 49. รวมทําบุญเปนเจาภาพเทศน “พระมหาชนก และมหาเวชสันดรชาดก” 1,000.00 บาท
  ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
 50. รวมทําบุญกฐินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1,000.00 บาท
 51. รวมทําบุญกฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด 1,000.00 บาท
 52. รวมสนับสนุน“โครงการแดนอง” ของสหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด 1,000.00 บาท
 53. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดประเสริฐสุทธาวาส 1,000.00 บาท
 54. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของกรมสงเสริมสหกรณ 1,000.00 บาท
 55. รวมทําบุญกฐินพระราชทานสหกรณออมทรัพยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 1,000.00 บาท
 56. รวมทําบุญทอดผาปาเพื่อการศึกษาของ 1,000.00 บาท
  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
 57. รวมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม CSR ของ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 1,000.00 บาท
 58. รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 1,000.00 บาท
 59. รวมทําบุญทอดผากฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด 1,000.00 บาท
 60. รวมทําบุญทอดผากฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยครูกรมแผนที่ทหาร จํากัด 1,000.00 บาท
 61. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน 1,000.00 บาท
  ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
 62. รวมทําบุญทอดผากฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยกรมการประมง จํากัด 1,000.00 บาท
 63. รวมทําบุญทอดผากฐินสามัคคีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 1,000.00 บาท
  สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
 64. รวมทําบุญทอดผาปามหากุศลของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จํากัด 1,000.00 บาท
 65. รวมสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อเด็กกําพรา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 1,000.00 บาท
 66. รวมสมทบทุน “โครงการเติมยิ้ม อิ่มใจ ปนนํ้าใจใหนองหนู” 1,000.00 บาท
  ของสหกรณออมทรัพยการเคหะแหงชาติ จํากัด
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1.6 ดานการพัฒนาความรูกับสหกรณออมทรัพยใหแกสมาชิก กรรมการดําเนินการ เจาหนาที่สหกรณ

และขบวนการสหกรณ

สัมมนาเพื่อสมาชิก
1. สนับสนุนโครงการสัมมนาสมาชิกตามหนวยงานตางๆ ที่ขอสนับสนุนยัง สอมธ. โดย สอมธ. สงผูแทน

เขารวมบรรยายใหความรูเกี่ยวกับสหกรณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) กองการเจาหนาที่
2) กองบริการการศึกษา
3) กองกลาง
4) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
5) โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
6) คณะสหเวชศาสตร

2. จดัสมัมนาสมาชกินอกสถานที ่เพือ่เพิม่พนูความรูความเขาใจกบัสมาชิกในเรือ่งเกีย่วกบัสหกรณ สรางความ
สัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกกับกรรมการและเจาหนาที่จํานวน 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 20–21 มิถุนายน 2558 
ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟ บีช รีสอรท แอนดสปา จังหวัดระยอง

3. จัดโครงการเสริมสรางวิชาชีพแกสมาชิก เพื่อสรางรายไดเสริมใหแกสมาชิก ภายในสถานท่ีจํานวน 3 ครั้ง 
และนอกสถานท่ีจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

(1) วุนของขวัญ จํานวน 2 ครั้ง วันที่ 8 สิงหาคม 2558 และวันที่ 15 สิงหาคม 2558
(2) หมี่กรอบชาววัง จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 3 ตุลาคม 2558
(3) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการแปรรูปเห็ด จํานวน 2 คร้ัง วันที่ 4 กรกฎาคม 2558
 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

สัมมนากรรมการและเจาหนาที่และเพื่อขบวนการสหกรณ
1. จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่จํานวน 3 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

และประเมินผลการดําเนินงานประจําป 2557 รวมท้ังการกําหนดแผนงานและเปาหมายการดําเนินงานประจําป 2558
ระหวางวันที่ 17–19 มกราคม 2558 ณ โรงแรมไมแกวดําเนิน รีสอรท จังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 2 จัดสัมมนาเพื่อปฐมนิเทศ
กรรมการชุดใหมเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการบริหารเงินทุน การบริหารจัดการ และเพื่อสรางความสัมพันธระหวางกรรมการ
กับเจาหนาที่ ระหวางวันที่ 20–22 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี และครั้งท่ี 3 เพื่อ
สรปุผลการดาํเนนิงานและประเมนิผลการดาํเนนิงานประจาํงวดครึง่ป 2558 ระหวางวนัท่ี 24–26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม 
COCO VIEW จังหวัดสมุทรสงคราม

2. จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ระหวางสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ระหวาง วันที่ 20–22
พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม ฮอลิเดย อินน จังหวัดเชียงใหม เรื่อง “การปฏิรูปสหกรณเพื่อความย่ังยืน”

การเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม
1. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 จัดโครงการสงเสริมจริยธรรม โดยการนําสมาชิกไปถวายภัตตาหารเพล

พระสงฆ ณ วัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
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2. สถานภาพดานเงินกูของสมาชิก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

จํานวนสมาชิก 8,632 คน
จํานวนสมาชิกที่มีหนี้กับ สอมธ. 5,054 คน คิดเปนอัตรารอยละ 58.55
จํานวนสมาชิกที่ไมมีหนี้กับ สอมธ. 3,578 คน คิดเปนอัตรารอยละ 41.45

3. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปที่แลว

ป 2558 ป 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว 4,018,104,940.00 3,645,678,300.00 372,426,640.00

ทุนสํารองและทุนอื่น 1,448,481,858.48 1,354,660,677.31 93,821,181.17

เงินรับฝาก ณ วันสิ้นป 14,757,294,142.08 13,356,948,344.73 1,400,345,797.35

เงินกูยืม 3,179,000,000.00 1,800,000,000.00 1,379,000,000.00

รวมเปนทุนดําเนินงานท้ังสิ้น 23,402,880,940.56 20,157,287,322.04 3,245,593,618.52

เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป 2,632,965,357.75 2,565,758,902.25 67,206,455.50

เงินชําระคืนเงินกูระหวางป 2,203,815,574.75 2,001,182,282.53 202,633,292.22

เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิกเมื่อสิ้นป 4,568,858,232.16 4,139,708,449.16 429,149,783.00

กําไรสุทธิ 428,135,947.98 415,769,204.18 12,366,743.80

4. คําชี้แจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ
4.1 สมาชิกภาพ

จํานวนสมาชิกเมื่อตนป 2558 8,263 ราย
บวก ระหวางปสมาชิกเขาใหม 480 ราย
หัก ระหวางปสมาชิกลาออก 101 ราย
 ระหวางปสมาชิกตาย 10 ราย
คงเหลือเปนสมาชิกเมื่อสิ้นป 8,632 ราย

ป 2558 ป 2557

4.2 เงินสะสมรายเดือนและหุน

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

บวก ไดรับคาหุนระหวางป 395,521,910.00 377,938,150.00

4,041,200,210.00 3,665,486,500.00

หัก จายคืนคาหุนเนื่องจากสมาชิกลาออก 23,095,270.00 19,808,200.00

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

ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น 372,426,640.00 358,129,950.00
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4.3 เงินรับฝากจากสมาชิก

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 13,356,948,344.73 12,035,778,546.28

บวก เงินรับฝากระหวางป 24,188,625,856.03 23,230,597,315.76

37,545,574,200.76 35,266,375,862.04

หัก เงินถอนระหวางป 22,788,280,058.68 21,909,427,517.31

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

ยอดเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 1,400,345,797.35 1,321,169,798.45

รายละเอียดของเงินรับฝากแตละประเภทดังนี้
4.3.1 เงินรับฝากออมทรัพย

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 1,115,282,315.21 1,204,308,467.27

บวก เงินรับฝากระหวางป 6,071,418,375.10 5,769,231,823.02

7,186,700,690.31 6,973,540,290.29

หัก เงินถอนระหวางป 6,016,415,602.42 5,858,257,975.08

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

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยเพิ่มข้ึน (ลดลง) 55,002,772.68 (89,026,152.06)

4.3.2 เงินรับฝากออมทรัพยสินทวี

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 833,463,359.58 868,419,146.45

บวก เงินรับฝากระหวางป 1,446,349,047.14 1,290,987,631.76

2,279,812,406.72 2,159,406,778.21

หัก เงินถอนระหวางป 1,388,660,570.40 1,325,943,418.63

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวีคงเหลือเมื่อสิ้นป 891,151,836.32 833,463,359.58

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวีเพิ่มขึ้น (ลดลง) 57,688,476.74 (34,955,786.87)

4.3.3 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการ

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 2,511,800.00 2,535,600.00

บวก เงินรับฝากระหวางป 190,736.70 198,172.24

2,702,536.70 2,733,772.24

หัก เงินถอนระหวางป 407,336.70 221,972.24

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อสวัสดิการคงเหลือเมื่อสิ้นป 2,295,200.00 2,511,800.00

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อสวัสดิการ (ลดลง) (216,600.00) (23,800.00)



 สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด 31

ระเบียบวาระท่ี 3 3
ป 2558 ป 2557

4.3.4 เงินรับฝากประจํา

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 11,405,690,869.94 9,960,515,332.56

บวก เงินรับฝากระหวางป 16,670,667,697.09 16,170,179,688.74

28,076,358,567.03 26,130,695,021.30

หัก เงินถอนระหวางป 15,382,796,549.16 14,725,004,151.36

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

ยอดเงินรับฝากประจําเพิ่มขึ้น 1,287,871,147.93 1,445,175,537.38

4.4 เงินกู

ยอดเงินกูเมื่อตนป 1,800,000,000.00 2,819,000,000.00

บวก กูเพิ่มระหวางป 34,196,000,000.00 30,280,000,000.00

35,996,000,000.00 33,099,000,000.00

หัก ชําระคืนระหวางป 32,817,000,000.00 31,299,000,000.00

ยอดเงินกูคงเหลือเมื่อสิ้นป 3,179,000,000.00 1,800,000,000.00

ยอดเงินกูเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,379,000,000.00 (1,019,000,000.00)

4.5 การใหเงินกูแกสมาชิก

สมาชิกเปนหนี้ สอมธ.เมื่อตนป 4,139,708,449.16 3,575,131,829.44

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 2,632,965,357.75 2,565,758,902.25

6,772,673,806.91 6,140,890,731.69

หัก ชําระคืนเงินกูระหวางป 2,203,815,574.75 2,001,182,282.53

คงเหลือหนี้สินของสมาชิกเมื่อสิ้นป 4,568,858,232.16 4,139,708,449.16

ยอดเงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้น 429,149,783.00 564,576,619.72

รายละเอียดของเงินใหกูแตละประเภทดังนี้
4.5.1 เงินกูพิเศษ

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

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 507 สัญญา 1,105,101,197.75 984,266,602.25

3,664,248,530.12 3,213,983,678.04

หัก ชําระคืนระหวางป 810,958,159.06 654,836,345.67

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

ยอดเงินกูพิเศษเพิ่มขึ้น 294,143,038.69 329,430,256.58
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4.5.2 เงินกูสามัญ

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 1,562,504,816.04 1,329,387,325.65

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 4,695 สัญญา 1,436,196,660.00 1,515,614,700.00

2,998,701,476.04 2,845,002,025.65

หัก ชําระคืนระหวางป 1,305,228,757.54 1,282,497,209.61

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

ยอดเงินกูสามัญเพิ่มขึ้น 130,967,902.46 233,117,490.39

4.5.3 เงินกูฟาใส

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 2,735,359.00 4,466,492.50

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 0.00 0.00

2,735,359.00 4,466,492.50

หัก ชําระคืนระหวางป 1,130,362.50 1,731,133.50

คงเหลือลูกหนี้เงินกูฟาใสเมื่อสิ้นป 1,604,996.50 2,735,359.00

ยอดเงินกูฟาใส (ลดลง) (1,130,362.50) (1,731,133.50)

4.5.4 เงินกูปนผล

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 5,161,800.00 3,726,400.00

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 620 สัญญา 6,770,900.00 6,101,300.00

11,932,700.00 9,827,700.00

หัก ชําระคืนระหวางป 5,730,600.00 4,665,900.00

คงเหลือลูกหนี้เงินกูปนผลเมื่อสิ้นป 6,202,100.00 5,161,800.00

ยอดเงินกูปนผลเพิ่มขึ้น 1,040,300.00 1,435,400.00

4.5.5 เงินกูมหาอุทกภัย

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 104,907.00 751,635.50

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 0.00 0.00

104,907.00 751,635.50

หัก ชําระคืนระหวางป 39,192.25 646,728.50

คงเหลือลูกหนี้เงินกูมหาอุทกภัยเมื่อสิ้นป 65,714.75 104,907.00

ยอดเงินกูมหาอุทกภัย (ลดลง) (39,192.25) (646,728.50)
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4.5.6 เงินกูฉุกเฉิน

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 10,054,234.75 7,082,900.00

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 4,544 สัญญา 84,896,600.00 59,776,300.00

94,950,834.75 66,859,200.00

หัก ชําระคืนระหวางป 80,728,503.40 56,804,965.25

คงเหลือลูกหนี้เงินกูฉุกเฉินเมื่อสิ้นป 14,222,331.35 10,054,234.75

ยอดเงินกูฉุกเฉินเพิ่มขึ้น 4,168,096.60 2,971,334.75

5. รายไดและรายจาย
รายได รายไดกอนหักคาใชจาย 1,053,992,070.26
 แยกไดดังนี้
  ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 29,968,777.10
  ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู 497,867,428.69
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 1,786,618.76
  ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนชั่วคราว 180,328.77
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 45,918,493.05
  ผลตอบแทนจากการลงทุน 277,933,658.09
  คาธรรมเนียมแรกเขา 48,000.00
  รายไดเบ็ดเตล็ด 267,769.80
  กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 20,996.00
รายจาย สหกรณมีคาใชจายทั้งสิ้น 625,856,122.28
 แยกไดดังนี้

  ดอกเบี้ยจาย 569,026,061.25
  เงินเดือนและคาจาง 16,467,847.00
  เงินเพิ่มชวยคาครองชีพ 754,265.00
  คาลวงเวลา 691,000.00
  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 674,900.00
  คาสมนาคุณ 599,000.00
  คารับรอง 231,074.00
  คาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและคาธรรมเนียมสอบบัญชี 250,000.00
  คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,398,246.12
  คาน้ํามันเชื้อเพลิง 81,715.99
  คาใชสอย 15,844,856.51
  คาเบี้ยประกันชีวิต 5,000,000.00
  คาโครงการสมาชิกเกษียณอายุ 5,000,000.00
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  คาเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ 3,626,974.43
  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 3,418,874.88
  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00
  คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 123,762.78
  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,777,996.17
  หนี้สงสัยจะสูญ 139,548.15

6. การใชจายเงินงบประมาณป 2558

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ใชไป ผลตาง

เงินเดือน 17,264,000.00 17,222,112.00 41,888.00

คาตอบแทน 3,307,000.00 2,445,974.00 861,026.00

คาวัสดุ 2,100,000.00 1,543,445.23 556,554.77

คาใชสอย 34,065,000.00 25,943,301.02 8,121,698.98

คาครุภัณฑ 469,000.00 455,851.90 13,148.10

ระบบคอมพิวเตอร 10,790,000.00 1,673,280.98 9,116,719.02

คาปรับปรุงสํานักงานและภูมิทัศน 2,000,000.00 33,800.00 1,966,200.00

คาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร 740,000.00 0.00 740,000.00

70,735,000.00 49,317,765.13 21,417,234.87



ภาพกิจกรรม
ที่ดําเนินตามอุดมการณ
และหลักการสหกรณ

ภาพกิจกรรม
ที่ดําเนินการตามอุดมการณ�

และหลักการสหกรณ�



อุดมการณ�และหลักการสหกรณ�

อุดมการณ�สหกรณ�

คือ ความคิดท่ีเชื่อวาการสหกรณจะชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก

ใหมีความอยูดี กินดี และมีสันติสุข โดยการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักการสหกรณ�

คือ แนวทางที่สหกรณยึดม่ันถือปฏิบัติ เพื่อใหคุณคาของสหกรณ

เกิดผลเปนรูปธรรม ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 7 ประการ

หลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ

หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน



หลักการท่ี 1 หลักการท่ี 2 และหลักการท่ี 4

การประชุมใหญ� การหย่ังเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการที่ 1 4



หลักการที่ 1 4



หลักการที่ 1 4



หลักการที่ 1 4



หลักการท่ี 3

สวัสดิการสู�สมาชิก

และครบรอบการก�อตั้ง



หลักการที่ 3



หลักการที่ 3



หลักการที่ 3



หลักการที่ 3



หลักการท่ี 5
สัมมนาสมาชิกนอกสถานท่ี สัมมนาตามหน�วยงาน
โครงการความรู�สู�อาชีพ สัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจ�าหน�าท่ี



หลักการที่ 5



หลักการที่ 5



หลักการที่ 5



หลักการที่ 5



หลักการที่ 5



หลักการท่ี 6 และหลักการท่ี 7

เยี่ยมเยียนศึกษาดูงาน

ร�วมกิจกรรมตามหน�วยงาน

โครงการส�งเสริมจริยธรรม



หลักการที่ 6



หลักการที่ 6



หลักการที่ 6



หลักการที่ 6



หลักการที่ 6
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เสนอ ที่ประชุมใหญ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติเลือกตั้งใหขาพเจาและทีมงานใน
บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
สาํหรบัปทางบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 นัน้ ขาพเจาและทีมงานไดทาํการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนแลว สําหรับผลการตรวจสอบประจําป 2558 สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

1. วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี
1.2 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานอื่นๆ ของสหกรณ
1.3 เพือ่ใหขอสงัเกตและขอเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบติังาน โดยจัดทํารายงาน

ผลการตรวจสอบกิจการเปนประจําทุกเดือน

2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพื่อ

ทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนนิธรุกจิแตละประเภทของสหกรณ เพือ่ประเมินผล และอาจ

ใหขอแนะนําแกกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และพนักงานอื่นๆ ของสหกรณทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติ
ในกิจการน้ันๆ

2.3 ตรวจสอบการจัดจางและแตงตัง้พนกังานและลูกจางของสหกรณ ตลอดจนหนังสอืสญัญาจางและหลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินตามประมาณการรายจายของสหกรณ
2.5 ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ และ

ระเบียบ ตลอดจนมติตางๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
2.6 ตรวจสอบการปฏิบตัติามขอบงัคบั ระเบียบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ หรอืกจิการอ่ืนๆ ตามท่ีเหน็สมควร หรือ

ที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ประจําป� 2558
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3. การบัญชี

3.1 สหกรณใชระบบบัญชเีปนไปตามแบบท่ีนายทะเบยีนสหกรณกาํหนด ซึง่เหมาะสมและเพียงพอ กบัปรมิาณธุรกจิ
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณครบถวน เปนปจจุบัน และมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอ ที่จะใชเปน

หลักฐานทางบัญชีได

4. การเงิน
4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มเีงินสดจํานวน 4,153,947.23 บาท ประกอบดวย

• สํานักงานทาพระจันทร 2,376,335.55 บาท
• สํานักงานศูนยรังสิต 1,777,611.68 บาท

4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)
31 ธันวาคม 2557 

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

กระแสรายวัน 8,100,103.50 6,838,382.67 1,261,720.83 18.45

ออมทรัพย 384,823,898.45 284,739,997.94 100,083,900.51 35.15

ออมทรัพยพิเศษ 18,528,917.75 18,276,119.11 252,798.64 1.38

ประจํา 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

รวม 411,552,919.70 309,954,499.72 101,598,419.98 32.78

การรับ–จาย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร รดักมุ และเปนไปตามระเบียบของสหกรณทีก่าํหนด
ใหสํานักงานทาพระจันทรเก็บเงินสด ณ สิ้นวันไวไมเกิน 2,500,000.00 บาท และสํานักงานศูนยรังสิตไมเกิน 
2,000,000.00 บาท ในกรณีทีม่กีารเก็บรักษาเงินสดเกินกวาทีก่าํหนด เจาหนาทีท่ีเ่ก็บรักษาเงินสดไดทาํบันทกึเสนอ
ประธานกรรมการเพื่ออนุมัติทุกครั้ง

5. การลงทุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มกีารลงทุนในหุน เงินฝากประจํา และต๋ัวสญัญาใชเงินทีช่มุนมุสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)
31 ธันวาคม 2557 

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

หุน 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00

เงินฝากประจํา 1,500,000,000.00 500,000,000.00 1,000,000,000.00 200.00

ตั๋วสัญญาใชเงิน 0.00 100,000,000.00 (100,000,000.00) (100.00)

รวม 1,510,000,000.00 610,000,000.00 900,000,000.00 147.54
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6. การดําเนินงาน

6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสมาชิก ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)
31 ธันวาคม 2557 

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

สมาชิก 8,632 8,263 369 4.47

รวม 8,632 8,263 369 4.47

การรับเขาเปนสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดมีการอนุมัติถูกตอง
ตรงตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ

6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินใหสมาชิกกู ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัญญา บาท สัญญา บาท บาท รอยละ

ฉุกเฉิน 871 14,222,331.35 730 10,054,234.75 4,168,096.60 41.46

สามัญ 4,618 1,701,345,529.75 4,504 1,570,506,882.04 130,838,647.71 8.33

พิเศษ 2,426 2,853,290,371.06 2,337 2,559,147,332.37 294,143,038.69 11.49

รวม 7,915 4,568,858,232.16 7,571 4,139,708,449.16 429,149,783.00 10.37

สมาชิกเปนหนี้เฉลี่ยคนละ 529,293.12 500,993.40 28,299.72 5.65

6.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีลูกหนี้อื่น ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ราย บาท ราย บาท บาท รอยละ

ขาดสมาชิกภาพ 10 2,473,282.28 8 3,883,125.28 (1,409,843.00) (36.31)

ตามคําพิพากษา 5 3,131,237.00 5 3,131,237.00 0.00 0.00

รวม 15 5,604,519.28 13 7,014,362.28 (1,409,843.00) (20.10)

6.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินใหกูแกสหกรณอื่น ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)
31 ธันวาคม 2557 

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

32 สหกรณ / 41 สหกรณ 10,004,742,000.00 9,967,941,000.00 36,801,000.00 0.37

รวม 10,004,742,000.00 9,967,941,000.00 36,801,000.00 0.37

การปฏบิตังิานดานการใหกูยมืเงนิ เปนไปดวยความเรียบรอย ถกูตองตรงตามขอบังคบัและระเบียบของสหกรณ 
การดําเนินงานโดยท่ัวไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ
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6.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินลงทุน ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)
31 ธันวาคม 2557 

(บาท)
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

เงินลงทุนระยะสั้น

อยูในความตองการของตลาด

 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 0.00 100,000,000.00 (100,000,000.00) (100.00)

 พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 50,068,386.16 0.00 50,068,386.16 –

 หุนกู 274,455,014.14 599,901,971.57 (325,446,957.43) (54.25)

   รวม 324,523,400.30 699,901,971.57 (375,378,571.27) (53.63)

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 4,276,392.30 6,309,286.41 (2,032,894.11) (32.22)

   รวม 328,799,792.60 706,211,257.98 (377,411,465.38) (53.44)

ไมอยูในความตองการของตลาด

 ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

  แหงประเทศไทย จํากัด

0.00 100,000,000.00 (100,000,000.00) (100.00)

   รวม 0.00 100,000,000.00 (100,000,000.00) (100.00)

   รวมเงินลงทุนระยะสั้น 328,799,792.60 806,211,257.98 (477,411,465.38) (59.22)

เงินลงทุนระยะยาว

อยูในความตองการของตลาด

 พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 17,246,301.73 17,323,902.34 (77,600.61) (0.45)

 พันธบัตรรัฐบาล 80,944,142.90 81,905,225.18 (961,082.28) (1.17)

 พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 500,000,000.00 550,152,818.68 (50,152,818.68) (9.12)

 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 490,000,000.00 490,000,000.00 0.00 0.00

 พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00

 พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและ  

  สหกรณการเกษตร

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

 หุนกู 5,624,687,276.32 3,522,856,417.21 2,101,830,859.11 59.66

   รวม 7,012,877,720.95 4,862,238,363.41 2,150,639,357.54 44.23

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 336,963,557.75 235,598,459.26 101,365,098.49 43.02

   รวม 7,349,841,278.70 5,097,836,822.67 2,252,004,456.03 44.18

ไมอยูในความตองการของตลาด

 หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง  

  ประเทศไทย จํากัด

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

 หุนสามัญ บมจ. สหประกันชีวิต 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

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

   รวมเงินลงทุนระยะยาว 7,360,041,278.70 5,108,036,822.67 2,252,004,456.03 44.09

   รวมเงินลงทุน 7,688,841,071.30 5,914,248,080.65 1,774,592,990.65 30.01
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การลงทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ

6.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

บัญชี บาท บัญชี บาท บาท รอยละ

ออมทรัพย 16,530 1,170,285,087.89 16,353 1,115,282,315.21 55,002,772.68 4.93

ออมทรัพยสินทวี 6,788 891,151,836.32 6,815 833,463,359.58 57,688,476.74 6.92

ออมทรัพยพิเศษ

เพื่อสวัสดิการ

13 2,295,200.00 15 2,511,800.00 (216,600.00) (8.62)

ประจํา 3 เดือน 2,740 1,753,306,805.91 2,694 1,631,794,964.30 121,511,841.61 7.45

ประจํา 6 เดือน 1,295 966,318,189.29 1,268 1,042,512,994.02 (76,194,804.73) (7.31)

ประจํา 9 เดือน 1,765 2,365,677,379.96 1,517 2,065,281,932.29 300,395,447.67 14.55

ประจํา 12 เดือน 1,364 1,789,000,810.69 1,238 1,808,321,353.01 (19,320,542.32) (1.07)

ประจํา 24 เดือน 399 741,257,275.99 329 459,428,248.47 281,829,027.52 61.34

ประจํา 36 เดือน 280 583,111,382.88 252 539,960,592.83 43,150,790.05 7.99

ประจํา 48 เดือน 1,022 2,703,247,525.04 775 2,039,008,522.54 664,239,002.50 32.58

ประจํา 60 เดือน 652 1,764,783,921.11 653 1,796,610,002.83 (31,826,081.72) (1.77)

ประจําทวีทรัพย 357 26,858,727.00 278 22,772,259.65 4,086,467.35 17.94

รวม 33,205 14,757,294,142.08 32,187 13,356,948,344.73 1,400,345,797.35 10.48

สมาชิกมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ 1,709,603.12 1,616,476.87 93,126.25 5.76

การรับฝากเงินเปนไปตามขอบงัคับและระเบียบของสหกรณ เอกสารหลักฐานประกอบการรับฝากเงินและการ
ถอนเงิน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และมีการหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายถูกตอง

6.7 สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําป 2558 จากท่ีประชุมใหญโดยไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณไว 5,000,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณมีเงินกูยืมโดยการ
ออกตั๋วสัญญาใชเงิน ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)
31 ธันวาคม 2557 

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1,999,000,000.00 1,010,000,000.00 989,000,000.00 97.92

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 0.00 100,000,000.00 (100,000,000.00) (100.00)

บมจ. ธนาคารทหารไทย 400,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00 300.00

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 780,000,000.00 590,000,000.00 190,000,000.00 32.20

รวม 3,179,000,000.00 1,800,000,000.00 1,379,000,000.00 76.61
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6.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนเรือนหุน ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)
31 ธันวาคม 2557 

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

ทุนเรือนหุน 4,018,104,940.00 3,645,678,300.00 372,426,640.00 10.22

สมาชิกถือหุนเฉลี่ยคนละ 465,489.45 441,205.17 24,284.28 5.50

อัตราการถือหุน การสงเงินคาหุน และการจายคืนเงินคาหุน เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ

6.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2558 

(บาท)
31 ธันวาคม 2557 

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

ทุนสํารอง 1,018,895,003.44 935,653,569.06 83,241,434.38 8.90

ทุนสาธารณประโยชน 91,442,637.13 86,610,437.13 4,832,200.00 5.58

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 38,625,004.80 36,625,004.80 2,000,000.00 5.46

ทุนพัฒนาสหกรณ 1,268,315.51 1,195,771.01 72,544.50 6.07

ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 33,825,453.19 30,825,453.19 3,000,000.00 9.73

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

ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพ
การลงทุน 

4,596,054.83 3,096,054.83 1,500,000.00 48.45

รวม 1,190,013,403.30 1,095,367,224.42 94,646,178.88 8.64

7. ผลการดําเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการไดดังนี้

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดข้ึนจริง

(บาท)
สูง (ตํ่า) กวาประมาณการ

(บาท) (รอยละ)

รายได

 ดอกเบี้ยรับจากการใหสมาชิกกู 233,640,000.00 229,968,777.10 (3,671,222.90) (1.57)

 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 567,930,000.00 545,752,869.27 (22,177,130.73) (3.90)

 ผลตอบแทนการลงทุน 262,780,000.00 277,933,658.09 15,153,658.09 5.77

 คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 48,000.00 18,000.00 60.00

 อื่นๆ 10,000.00 288,765.80 278,765.80 2,787.66

รวม 1,064,390,000.00 1,053,992,070.26 (10,397,929.74) (0.98)
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7. ผลการดําเนินงาน (ตอ)

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดข้ึนจริง

(บาท)
สูง (ตํ่า) กวาประมาณการ

(บาท) (รอยละ)

คาใชจาย

 ดอกเบี้ยจาย 567,330,000.00 569,026,061.25 1,696,061.25 0.30

 เงินเดือน 17,264,000.00 17,222,112.00 (41,888.00) (0.24)

 คาตอบแทน 3,307,000.00 2,445,974.00 (861,026.00) (26.04)

 คาวัสดุ 2,100,000.00 1,479,962.11 (620,037.89) (29.53)

 คาใชสอย 34,065,000.00 25,844,856.51 (8,220,143.49) (24.13)

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,992,000.00 1,777,996.17 (214,003.83) (10.74)

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจาย 10,000,000.00 7,919,612.09 (2,080,387.91) (20.80)

 หนี้สงสัยจะสูญ 100,000.00 139,548.15 39,548.15 39.55

รวม 636,158,000.00 625,856,122.28 (10,301,877.72) (1.62)

กําไรสุทธิ 428,232,000.00 428,135,947.98 (96,052.02) (0.02)

กาํไรสทุธติํา่กวาประมาณการเลก็นอย เนือ่งจากรายไดตํา่กวาประมาณการ มากกวาคาใชจายตํา่กวาประมาณการ
กําไรสุทธิของปนี้เปรียบเทียบกับปที่แลวเพิ่มขึ้นจาก 415,769,204.18 บาท เปน 428,135,947.98 บาท

เพิ่มขึ้น 12,366,743.80 บาท หรือเทากับรอยละ 2.97

8. เปาหมายการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายประจําป 2558 ดังนี้
8.1 สหกรณมเีปาหมายรับสมาชิกเขาใหม 300 ราย แตสหกรณสามารถทําได 480 ราย สงูกวาเปาหมาย 180 ราย 

หรือเทากับรอยละ 60.00
8.2 สหกรณมีเปาหมายใหมีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 1,057,000,000.00 บาท สหกรณมีทุนดําเนินงานเม่ือเปรียบ

เทียบกบัเปาหมายไดดังนี้

รายการ ประมาณการ (บาท) เกิดข้ึนจริง (บาท)
คิดเปนรอยละ

ของประมาณการ

ทุนเรือนหุน 360,000,000.00 372,426,640.00 103.45

เงินรับฝาก 612,000,000.00 1,400,346,797.35 228.81

ทุนสํารอง ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ 85,000,000.00 93,821,181.17 110.38

รวม 1,057,000,000.00 1,866,594,618.52 176.59

8.3 สหกรณจะถือใชวงเงินกู ยืมประจําปในวงเงิน 5,000,000,000.00 บาท และจะใชตามความจําเปน 
1,800,000,000.00 บาท ในระหวางปสหกรณกู ยืมอยู ในวงเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอด
คงคาง 3,179,000,000.00 บาท หรือเทากับรอยละ 63.58 ของวงเงินกูยืม แตสูงกวาที่คาดวาจะใช 
1,379,000,000.00 บาท หรือเทากับ รอยละ 76.61
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8.4 สหกรณตัง้เปาหมายวาจะมีเงนิใหกูแกสมาชิกเพ่ิมขึน้ 621,000,000.00 บาท แตสหกรณทาํได 429,149,783.00 

บาท ตํ่ากวาเปาหมาย 191,850,217.00 บาท หรือเทากับรอยละ 30.89
8.5 สหกรณมเีปาหมายวาจะไดกาํไรสทุธ ิ428,230,000.00 บาท แตสหกรณทาํได 428,135,947.98 บาท ตํา่กวา

เปาหมาย 94,052.02 บาท หรือเทากับรอยละ 0.02

9. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ผูตรวจสอบกิจการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ สรุปไดดังนี้
9.1 รายจายตางๆ ของสหกรณไดจายไปเพื่อกิจการของสหกรณ เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถวนเพียงพอที่จะใชเปนหลักฐานทางบัญชีได และสวนใหญอยูภายใน
วงเงินงบประมาณที่กําหนดไว เวนแต เงินเดือนเกินวงเงินงบประมาณ 67,847.00 บาท (รอยละ 0.41)
ซึ่งสหกรณสามารถถัวเฉลี่ยจายได

ในป 2558 สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจายเปนเงินรวมทั้งสิ้น 70,735,000.00 บาท 
สหกรณใชจายเงินตามงบประมาณไปรวมท้ังสิ้น 49,317,765.13 บาท (รอยละ 69.72) คงเหลือวงเงิน
งบประมาณ 21,417,234.87 บาท (รอยละ 30.28)

9.2 การปฏิบัติงานทางดานการเงิน การบัญชี และการดําเนินงานโดยทั่วไป สวนใหญเปนไปดวยความเรียบรอย
มขีอบกพรองบางเล็กนอยซึง่ไมเปนสาระสําคญั ไดแจงใหเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของทราบเพ่ือแกไขใหถกูตองเรียบรอย
แลวในระหวางการตรวจสอบ

9.3 การปฏิบัติงานดานการรับฝากและการใหกูยืมเงิน สวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรองบางเล็กนอย
ซึ่งไมเปนสาระสําคัญ ไดแจงใหเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของทราบเพ่ือแกไขใหถูกตองเรียบรอยแลวในระหวางการ
ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

 (นางวรกร แชมเมืองปก)
 ผูตรวจสอบกิจการ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด
54/84 บรมราชชนนี 101 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
29 มกราคม 2559
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คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งประจําป 2559 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป 2559
ในวันที ่18 ธนัวาคม 2558 โดยวิธหียอนบัตรลงคะแนนจากจํานวนสมาชิกท้ังหมด โดยมีผูไดรบัผลการหย่ังเสยีง เพือ่นาํเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งโดยออกเสียงรับรองหรือไมรับรองรวมกันทั้งชุด ตามรายละเอียดผลการหยั่งเสียงดังนี้

ประธานกรรมการ
รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล

กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และสถาบันภาษา
ผศ. ดร.ประชา คุณธรรมดี

กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นายจําลอง พันธุฤทธิ์

กรรมการผูแทนสถาบันทรัพยากรมนุษย สถาบันไทยคดีศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อึ๊งภากรณ (สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร)
สถาบันประมวลขอมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ศูนยหนังสือ มธ. สํานักพิมพ มธ. และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด

กรรมการผูแทนกองงานศูนยรังสิต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ มธ.
สถาบันศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ. และศูนยออสเตรเลียศึกษา มธ.

นายจิระเดช สุขสมทิพย

กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร
และวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

นางกนกรดา ศรวารี

กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ

กรรมการผูแทนท่ัวไป
นายอภินันท ชูหนู

การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป� 2559
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คณะกรรมการหยัง่เสยีงเลอืกต้ังประจําป 2559 ไดเปดรบัสมคัรกรรมการดําเนนิการ ระหวางวนัท่ี 2–6 พฤศจิกายน 
2558 และไดดาํเนินการจับฉลากหมายเลขผูสมคัรเขารบัการหย่ังเสยีงเลอืกตัง้ในวันที ่9 พฤศจิกายน 2558 ดงัมรีายละเอียด
ตอไปน้ี

ประธานกรรมการ
หมายเลข 1 รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล
หมายเลข 2 รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ

กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และสถาบันภาษา
หมายเลข 1 นายเสกสรร อามาตยมนตรี
หมายเลข 2 ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
หมายเลข 3 ผศ.สุชาติ วงศสุวานิช

กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมายเลข 1 นายอนุวรรณ ทองหมู
หมายเลข 2 ดร.พสิษฐ แกวศรีงาม
หมายเลข 3 นายจําลอง พันธุฤทธ์ิ

กรรมการผูแทนสถาบันทรัพยากรมนุษย สถาบันไทยคดีศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อึ๊งภากรณ (สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร)
สถาบันประมวลขอมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ศูนยหนังสือ มธ. สํานักพิมพ มธ. และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

หมายเลข 1 นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
หมายเลข 2 วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด
หมายเลข 3 นายพัด ศรีสพุบ

กรรมการผูแทนกองงานศูนยรังสิต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ มธ.
สถาบันศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ. และศูนยออสเตรเลียศึกษา มธ.

หมายเลข 1 นายจิระเดช สุขสมทิพย
หมายเลข 2 นายเอกชัย ราชแสง

กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร
และวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

หมายเลข 1 นางกนกรดา ศรวารี
หมายเลข 2 นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน

รายงานผลการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป� 2559
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กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

หมายเลข 1 นางสุมาลี ชูศักดิ์ศิลป
หมายเลข 2 นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ

กรรมการผูแทนท่ัวไป
หมายเลข 1 นายเฉลิมยุทธ ภูศรี
หมายเลข 2 รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ
หมายเลข 3 นายอภินันท ชูหนู
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ชื่อ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร รังสิต คะแนนรวม ลําดับ

ประธานกรรมการ

รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล 1 286 1,647 1,933 1

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ 2 404 588 992 2

กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร
คณะวารสารศาสตรฯ และสถาบันภาษา

นายเสกสรร อามาตยมนตรี 1 192 770 962 2

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี 2 343 857 1,200 1

ผศ.สุชาติ วงศสุวานิช 3 101 356 457 3

กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรฯ
คณะสังคมสงเคราะหฯ และคณะสังคมวิทยาฯ

นายอนุวรรณ ทองหมู 1 124 424 548 3

ดร.พสิษฐ แกวศรีงาม 2 271 562 833 2

นายจําลอง พันธุฤทธิ์ 3 294 1,056 1,350 1

กรรมการผูแทนสถาบันทรัพยากรมนุษย

สถาบันไทยคดีศึกษา สํานักทะเบียนฯ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ
(สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร)
สถาบันประมวลขอมูลฯ สํานักเสริมศึกษาฯ
ศูนยหนังสือ มธ. สํานักพิมพ มธ.
และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ 1 155 640 795 2

วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด 2 411 1,120 1,531 1

นายพัด ศรีสุพบ 3 102 220 322 3

ผลการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป� 2559
คะแนนรวมท�าพระจันทร�และศูนย�รังสิต
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ชื่อ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร รังสิต คะแนนรวม ลําดับ

กรรมการผูแทนกองงานศูนยรังสิต
สถาบันเอเชียฯ โรงพิมพ มธ.
สถาบันศึกษาความรวมมือฯ
และศูนยออสเตรเลีย มธ.

นายจิระเดช สุขสมทิพย 1 308 1,109 1,417 1

นายเอกชัย ราชแสง 2 344 973 1,317 2

กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
คณะเภสัชศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ

นางกนกรดา ศรวารี 1 363 1,108 1,471 1

นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน 2 281 877 1,158 2

กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ

นางสุมาลี ชูศักดิ์ศิลป 1 305 1,028 1,333 2

นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ 2 296 1,058 1,354 1

กรรมการผูแทนทั่วไป

นายเฉลิมยุทธ ภูศรี 1 173 504 677 2

รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ 2 184 390 574 3

นายอภินันท ชูหนู 3 306 1,251 1,557 1

บัตรเสีย 65 169 234
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ที่ สอมธ. 49/2559

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จาํกัด
 วันที่ 29 มกราคม 2559

เรียน นายศิลปชัย รักษาพล ผูสอบบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนนิงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกนัของสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตาม
กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกีย่วกบังบการเงินทีท่านตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบ และคดิวาควรจะเปนดงัตอไปน้ี

1. งบการเงนิไมมกีารแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอันเปนสาระสาํคญั ซึง่รวมถึงการละเวนการแสดงรายการและ
ขอมูลตางๆ

2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เก่ียวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ

3. ไมมรีายการผดิปกตทิีเ่กีย่วของกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนนิการหรอืเจาหนาท่ีของสหกรณ ผูซึง่มหีนาที่
สาํคญัเก่ียวกบัระบบบัญช ีและระบบการควบคุมภายใน หรอืรายการผิดปกติทีม่ผีลกระทบอยางเปนสาระสําคญัตองบการเงิน

4. สหกรณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ
งบการเงนิ นอกจากนี ้สหกรณไดปฏบิตัติามระเบยีบและขอกาํหนดของหนวยงานราชการ หรอืหนวยงานทีก่าํกบัดแูล ซึง่หาก
ไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน

5. สหกรณไมไดรบัหนงัสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบตัติามกฎหมายหรือขอบังคับ
ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณา
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน

7. สหกรณมีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพัน หรือขอผูกมัดใดๆ ใน
สินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนังสือรับรองของสหกรณ�
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8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งท่ีเกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้นในภายหนาไว
อยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคล
ที่สาม นอกจากน้ีสหกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น

9. นอกจากเรือ่งทีอ่ธบิายไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิแลว ไมมเีหตกุารณใดเกดิขึน้หรอืไมปรากฏขอเทจ็จรงิใด
ทีม่ผีลกระทบตองบการเงินอยางมสีาระสาํคญั ซึง่ตองนาํมาปรบัปรงุงบการเงินหรอืเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอกี

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ) กัมมาล กุมาร ปาวา
 (รองศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล กุมาร ปาวา)
 ประธานกรรมการ

 (ลงชื่อ) รังษี ธารารมย
 (นายรังษี ธารารมย)
 ผูจัดการ
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เสนอ นายทะเบียนสหกรณ

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควร
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิกีารตรวจสอบเพ่ือใหไดมา ซึง่หลักฐานการสอบบัญชเีก่ียวกับจาํนวนเงินและการเปดเผยขอมลู
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน
ความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอง
ตามที่ควรของสหกรณ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดง
ความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําข้ึน โดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชทีีข่าพเจาไดรบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

รายงานของผู�สอบบัญชี
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ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

 (นายศิลปชัย รักษาพล)
 ผูสอบบัญชี

วันที่ 4 กุมภาพันธ 2559
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หมายเหตุ
ป 2558

บาท
ป 2557

บาท

 สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 415,706,866.93 313,879,646.64

 เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 1,500,000,000.00 500,000,000.00

 เงินลงทุนระยะสั้น 3 328,799,792.60 806,211,257.98

 เงินใหกูยืมระยะสั้น 4 3,961,047,038.22 4,213,586,078.61

 ลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ 5 3,924,234.13 2,389,554.91

 ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 6 8,010,482.22 5,273,083.60

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7 86,127,477.06 60,851,921.22

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน 6,303,615,891.16 5,902,191,542.96

สินทรัพยไมหมุนเวยีน

 เงินลงทุนระยะยาว 3 7,360,041,278.70 5,108,036,822.67

 เงินใหกูยืมระยะยาว 4 10,612,553,193.94 9,894,063,370.55

 ลูกหนี้ระยะยาว 5 0.00 3,084,070.37

 อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 9,029,806.62 10,527,752.17

 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9 4,043,290.34 4,917,053.12

 คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย - สุทธิ 10 6,871,549.76 10,256,624.64

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 17,992,539,119.36 15,030,885,693.52

   รวมสินทรัพย 24,296,155,010.52 20,933,077,236.48

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุ
ป 2558

บาท
ป 2557

บาท

 หนี้สินและทุนของสหกรณ

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 11 3,179,000,000.00 1,800,000,000.00

 เงินรับฝาก 12 14,757,294,142.08 13,356,948,344.73

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13 123,898,171.93 118,112,964.59

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 18,060,192,314.01 15,275,061,309.32

หนี้สินไมหมุนเวียน

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 14 258,468,454.18 259,293,452.89

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 258,468,454.18 259,293,452.89

  รวมหนี้สิน 18,318,660,768.19 15,534,354,762.21

ทุนของสหกรณ

 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)

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

 ทุนสํารอง 1,018,895,003.44 935,653,569.06

 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 15 171,118,400.86 159,713,655.36

 กําไรจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดขึ้น 3 และ 16 341,239,950.05 241,907,745.67

 กําไรสุทธิประจําป 428,135,947.98 415,769,204.18

  รวมทุนของสหกรณ 5,977,494,242.33 5,398,722,474.27

  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 24,296,155,010.52 20,933,077,236.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

 (ลงช่ือ) กัมมาล กุมาร ปาวา

 (รองศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล กุมาร ปาวา)

 ประธานกรรมการ

 (ลงช่ือ) ทรงศรี สนธิทรัพย

 (นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย)

 กรรมการและเลขานุการ

 วันที่ 29 มกราคม 2559

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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ป 2558
บาท %

ป 2557
บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

 ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 229,968,777.10 21.83 199,229,478.20 19.79

 ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู 497,867,428.69 47.25 525,222,348.00 52.17

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 1,786,618.76 0.17 2,427,139.04 0.24

 ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนชั่วคราว 180,328.77 0.01 308,424.66 0.03

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพย

  แหงประเทศไทย จํากัด

45,918,493.05 4.36 29,123,972.63 2.89

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น 0.00 0.00 3,849,315.08 0.38

 ผลตอบแทนจากการลงทุน 277,933,658.09 26.38 246,711,913.77 24.50

  รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,053,655,304.46 100.00 1,006,872,591.38 100.00

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 522,780,827.08 49.62 465,138,753.37 46.20

 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 46,168,770.32 4.38 71,801,424.70 7.13

  รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 568,949,597.40 54.00 536,940,178.07 53.33

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 484,705,707.06 46.00 469,932,413.31 46.67

บวก รายไดอื่น

 คาธรรมเนียมแรกเขา 48,000.00 0.00 40,500.00 0.00

 รายไดเบ็ดเตล็ด 267,769.80 0.03 266,596.91 0.03

 กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 20,996.00 0.00 100,999.00 0.01

  รวมรายไดอื่น 336,765.80 0.03 408,095.91 0.04

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน

 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

  เงินเดือนและคาจาง 16,467,847.00 1.56 12,746,270.00 1.27

  เงินเพิ่มชวยคาครองชีพ 754,265.00 0.07 812,220.00 0.08

  คาลวงเวลา 691,000.00 0.07 726,000.00 0.07

  เงินรางวัลแกเจาหนาที่ 3,215,850.00 0.31 2,625,460.00 0.26

  คาสวัสดิการ 1,123,052.73 0.11 1,097,749.84 0.11

  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 322,675.00 0.03 319,066.00 0.03

  เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 1,777,996.17 0.17 1,392,833.94 0.14

  ดอกเบี้ยจายเงินประกันเจาหนาที่ 76,463.85 0.01 286,818.48 0.03

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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ป 2558
บาท %

ป 2557
บาท %

 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

  คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 3,626,974.43 0.34 3,697,642.22 0.37

  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 3,418,874.88 0.32 3,418,874.88 0.34

  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00 0.07 750,000.00 0.07

  คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 123,762.78 0.01 129,403.00 0.01

  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 855,471.00 0.08 681,844.15 0.07

  คาเบี้ยประกันภัย 175,980.17 0.02 127,701.48 0.01

 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

  คาเบี้ยประกันชีวิต 5,000,000.00 0.48 5,000,000.00 0.50

  คาโครงการสมาชิกเกษียณอายุ 5,000,000.00 0.48 5,000,000.00 0.50

  คาของที่ระลึก 2,372,397.50 0.23 2,346,283.00 0.23

 คาใชจายดําเนินงานอื่น

  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 674,900.00 0.06 584,500.00 0.06

  คาสมนาคุณ 599,000.00 0.06 596,214.00 0.06

  คารับรอง 231,074.00 0.02 327,868.89 0.03

คาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและคาธรรมเนียมสอบบัญชี 250,000.00 0.02 250,000.00 0.02

  คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,398,246.12 0.13 1,426,050.52 0.14

  คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะและคานํ้ามันเชื้อเพลิง 837,125.10 0.08 663,165.42 0.07

  คาลงทะเบียนสัมมนาและฝกอบรม 44,400.00 0.00 99,800.00 0.01

  คาใชจายในการศึกษา 6,194.00 0.00 5,752.00 0.00

  คาโครงการเผยแพรวิชาการ 1,423,189.50 0.14 2,486,765.11 0.25

  คาโครงการสมาชิกสัมพันธ 542,053.75 0.05 647,201.00 0.06

  คาใชจายดําเนินคดี 27,060.00 0.00 235,021.15 0.02

  คาจางเหมาบริการ 360,950.00 0.03 398,853.00 0.04

  เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย 2,000,000.00 0.19 2,000,000.00 0.20

  เงินทุนการศึกษานักศึกษา มธ. 200,000.00 0.02 200,000.00 0.02

  คาสาธารณูปโภค 1,557,680.70 0.15 2,594,423.76 0.26

  คาใชจายประชุมใหญ 630,670.00 0.06 625,560.00 0.06

  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 231,823.05 0.02 277,441.20 0.03

  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 139,548.15 0.01 0.00 0.00

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

   รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 56,906,524.88 5.40 54,571,305.04 5.42

กําไรสุทธิ 428,135,947.98 40.63 415,769,204.18 41.29

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

 กําไรสุทธิ 428,135,947.98 415,769,204.18

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ

  จากกิจกรรมดําเนินงาน

  คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 3,626,974.43 3,697,642.22

  กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน (20,996.00) (100,999.00)

  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00 750,000.00

  คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 123,762.78 129,403.00

  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 3,418,874.88 3,418,874.88

  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 139,548.15 0.00

  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีตามคําพิพากษา (เกินความตองการ) 0.00 (5,478.00)

  ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ (6,403,198.14) (3,526,507.76)

  ดอกเบี้ยเงินกูแกสหกรณอื่นคางรับ (1,607,284.08) (1,746,575.84)

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ (817.81) (954.11)

  ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินคางรับ 0.00 (6,849.32)

  ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ (2,367,123.27) (1,106,849.32)

  ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ (75,151,878.99) (58,189,103.50)

  เครื่องเขียนแบบพิมพใชไป 771,207.53 814,712.97

  คาใชจายจายลวงหนาตัดบัญชี 124,675.51 182,744.75

  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนาตัดบัญชี 21,125.88 24,094.66

  เงินทดรองจายดําเนินคดีตัดบัญชี 0.00 235,021.15

  ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย 229,726.03 187,424.65

  ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 114,819,310.04 109,839,978.57

  เงินประกันสังคมคางจาย (สวนของสหกรณ) 27,000.00 26,550.00

  คาใชจายคางจาย 1,093,614.36 1,112,571.96

  คาเบี้ยประกันชีวิต 5,000,000.00 5,000,000.00

  คาโครงการสมาชิกเกษียณอายุ 5,000,000.00 5,000,000.00

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน

  สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 477,730,469.28 481,504,906.14

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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ระเบียบวาระท่ี 6 6

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

 สินทรัพยดําเนินงาน

  เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณอื่น (7,787,100,000.00) (6,954,500,000.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูแกสหกรณอื่น 7,750,299,000.00 6,546,934,000.00

  เงินสดจายเงินใหกูสามัญ (1,442,967,560.00) (1,521,716,000.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญ 1,310,956,783.54 1,287,038,521.11

  เงินสดจายเงินใหกูฉุกเฉิน (84,896,600.00) (59,776,300.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูฉุกเฉิน 80,722,994.90 56,804,965.25

  เงินสดจายเงินใหกูพิเศษ (1,105,101,197.75) (984,266,602.25)

  เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษ 810,826,686.57 653,985,877.93

  เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 2,718,952.74 2,786,661.00

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 3,526,507.76 5,238,330.87

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินใหกูแกสหกรณอื่นคางรับ 1,746,575.84 5,502,916.17

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคางรับ 954.11 1,247.73

  เงินสดรับดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใชเงินคางรับ 6,849.32 0.00

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ 1,106,849.32 1,342,054.79

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณอื่นคางรับ 0.00 1,150,684.93

  เงินสดรับผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 59,218,702.21 60,093,664.66

  เงินสดจายซื้อเคร่ืองเขียนแบบพิมพ (834,690.65) (809,889.89)

  เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา (213,342.92) (124,675.51)

  เงินสดจายคาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา (30,902.98) (21,125.88)

  เงินสดจายเงินรอเรียกคืน (30.00) 0.00

  เงินสดจายดอกเบ้ียตราสารรอเรียกคืน (5,125,885.20) 0.00

  เงินสดจายเงินทดรองจายดําเนินคดี 0.00 (69,723.90)

 หนี้สินดําเนินงาน

  เงินสดจายดอกเบ้ียเงินรับฝากคางจาย (109,839,978.57) (97,437,203.77)

  เงินสดจายดอกเบ้ียเงินกูยืมคางจาย (187,424.65) (1,425,740.27)

  เงินสดจายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย (4,452,225.19) (4,006,220.73)

  เงินสดรับภาษีเงินไดหกั ณ ที่จายคางจาย 5,285,975.00 4,452,225.19

  เงินสดจายเงินประกันสังคมคางจาย (53,100.00) (40,964.00)

  เงินสดรับจากเงินประกันสังคมคางจาย 27,000.00 26,550.00

  เงินสดจายคาใชจายคางจาย (1,112,571.96) (2,281,134.61)

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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ระเบียบวาระท่ี 66

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

 หนี้สินดําเนินงาน (ตอ)

  เงินสดรับเงินประกันสัญญา 37,667.00 0.00

  เงินสดจายเงินรอจายคืน 0.00 (2,108.25)

  เงินสดจายเช็คขาดการติดตอ (20,000.00) (8,500.00)

  เงินสดรับจากเช็คขาดการติดตอ 95,515.90 65,750.00

  เงินสดจายเงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 0.00 (13,910.00)

  เงินสดรับจากเงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 3,210.00 0.00

  เงินสดจายเงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา (1,503,433.35) (100,561.82)

  เงินสดรับจากเงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา 1,395,208.23 1,503,433.35

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (37,733,041.50) (518,168,871.76)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินสดจายซื้อเคร่ืองใชสํานักงาน (2,129,132.88) (1,644,020.52)

  เงินสดจายซื้อยานพาหนะ 0.00 (1,226,500.00)

  เงินสดรับจากการจําหนายเคร่ืองใชสํานักงาน 21,100.00 0.00

  เงินสดรับจากการจําหนายยานพาหนะ 0.00 101,000.00

  เงินสดจายคาปรับปรุงสํานักงานอยูระหวางปรับปรุง (33,800.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อต๋ัวสัญญาใชเงิน (330,000,000.00) (100,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อต๋ัวแลกเงิน 0.00 (550,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 0.00 (200,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อพันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 0.00 (200,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อพันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (100,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (80,000,000.00) (100,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (132,423,387.60) (90,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (30,000,000.00) (30,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 0.00 (50,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (172,129,550.40) (25,000,000.00)

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

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (380,000,000.00) (100,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (339,475,552.30) (280,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) (232,261,586.00) (20,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 0.00 (25,000,000.00)

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (173,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (362,180,212.20) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (424,502,777.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท อินโดรามา เวนจอรส จํากัด (มหาชน) (100,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) (30,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (50,000,000.00) 0.00

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

  เงินสดรับจากการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน 430,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนต๋ัวแลกเงิน 0.00 550,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรรัฐบาล 0.00 38,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 0.00 213,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 100,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 169,790,000.00 20,000,000.00

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

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 130,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 200,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ทิสโก จาํกัด (มหาชน) 0.00 100,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 0.00 100,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท กรุงเทพบานและท่ีดิน จํากัด (มหาชน) 0.00 25,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 0.00 10,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 300,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 300,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 25,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) 30,000,000.00 0.00

  เงินสดรับเงินลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 513,081.34 496,479.58

  เงินสดรับเงินลงทุนพันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 64,343.10 61,711.40

  เงินสดรับเงินลงทุนพันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 49,265.75 47,130.65

  เงินสดรับเงินลงทุนหุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 679,336.59 1,132,614.28

  เงนิสดรับเงินลงทุนหุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 570,767.35 244,755.17

  เงินสดรับเงินลงทุนหุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 244,058.29 233,022.16

  เงินสดรับเงินลงทุนหุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 23,963.40 74,818.25

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต�อ)
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ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ)

  เงินสดรับเงินลงทุนหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 260,722.42 335,608.20

  เงินสดรับเงินลงทุนหุนกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 6,312,730.45

  เงินสดรับเงินลงทุนหุนกูบริษัท โกลวพลังงาน จํากัด (มหาชน) 19,466.33 18,626.34

  เงินสดรับเงินลงทุนหุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 696,026.76 0.00

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,680,203,867.05) (567,812,024.04)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  เงินสดจายชําระเงินกูยืม - ตั๋วสัญญาใชเงิน (32,817,000,000.00) (31,299,000,000.00)

  เงินสดรับจากเงินกูยืม - ตั๋วสัญญาใชเงิน 34,196,000,000.00 30,280,000,000.00

  เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (22,788,277,142.64) (21,909,425,100.65)

  เงินสดรับจากเงินรับฝาก 24,188,625,856.03 23,230,597,315.76

  เงินสดจายเงินปนผล (275,190,469.00) (247,394,007.25)

  เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (28,027,597.25) (24,085,033.75)

  เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (4,862,905.09) (4,343,750.00)

  เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (10,000.00) (10,000.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก (6,597,509.78) (7,926,727.52)

  เงนิสดรับจากเงินกองทุนทดแทนสมาชิก 268,687.78 968,993.52

  เงินสดจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ (3,810,000.00) (2,970,000.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนสวัสดิการผูคํ้าประกัน (39,800.00) (136,150.00)

  เงินสดจายเงินประกันเจาหนาที่ (7,646,376.71) (29,385.08)

  เงินสดรับจากเงินประกันเจาหนาที่ 0.00 807,483.61

  เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (23,095,270.00) (19,808,200.00)

  เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 395,521,910.00 377,938,150.00

  เงินสดจายคืนทุนเรือนหุนรอการจายคืน 0.00 (418,400.37)

  เงินสดรับจากทุนเรือนหุนรอการจายคืน 0.00 143,100.37

  เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (6,167,800.00) (6,027,500.00)

  เงินสดรับจากทุนพัฒนาสหกรณ 72,545.50 0.00

  เงินสดจายทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงาน 0.00 (108,400.00)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,819,764,128.84 368,772,388.64

เงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 1,101,827,220.29 (717,208,507.16)

เงินสด ณ วันตนป 813,879,646.64 1,531,088,153.80

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

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต�อ)
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณอื่น

ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่นที่นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหนี้สินดวย
1.2 สหกรณฯ รับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย

จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
1.3 สหกรณฯ บันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
1.4 สหกรณฯ ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
1.5 คาเส่ือมราคาอาคาร ยานพาหนะ และเคร่ืองใชสาํนกังาน คาํนวณโดยวิธเีสนตรงในอัตราท่ีกาํหนดไวในระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ยกเวนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ และ
เครื่องปรับระดับแรงดนักระแสไฟฟา คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหคํานวณคาเสื่อมราคาโดยถือหลักอายุ
การใชงานที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑดังนี้ ปที่ 1 คํานวณคาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 45 ปที่ 2 คํานวณ
คาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 30 ปที่ 3 คํานวณคาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 25

1.6 คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย

1.7 สหกรณฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการ
จัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 44 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 และขอใหเขาใจวาเปนเพียงประมาณการ
ทางบัญชีเทานั้น ยังมิไดมีการสูญจริงหรือทําใหสิทธิเรียกรองตามกฎหมายของสหกรณฯ ดอยไปแตอยางใด 
ถาหากจะมีการตัดลูกหนี้เปนสูญ ก็ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญกอนจึงจะกระทําได

1.8 สหกรณฯ ระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคาง ซึ่ง
หากสหกรณรบัรูดอกเบ้ียเงนิใหกูของลูกหนีด้งักลาวแลว จะทําใหสหกรณมกีาํไรสุทธิประจําปเปนจํานวนดังนี้

  กําไรสุทธิประจําป 428,135,947.98 บาท
บวก ดอกเบี้ยที่ไมรับรูเปนรายได 169,049.51 บาท

  กําไรสุทธิ (หากรับรูดอกเบี้ยเงินกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได) 428,304,997.49 บาท

1.9 เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด
สหกรณฯ บันทึกบัญชีดวยราคาทุน หรือราคาทุนตัดจําหนาย สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ระยะยาวที่เปน
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้สหกรณฯ รับรูการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดงเปนรายการ
แยกตางหากในสวนทุนของสหกรณฯ และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน เมื่อสหกรณฯ 
จําหนายเงินลงทุนนั้น ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 105 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุน
ในตราสารหน้ี และตราสารทุน

1.10 คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 20 ตอป

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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1.11 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 5 ตอป และสิทธิการใชประโยชนใน

ซอฟทแวร ตัดจายโดยวิธีเสนตรง ในอัตรารอยละ 20 ตอป
1.12 สหกรณฯ ไดเปลีย่นระบบการจายเงนิบําเหนจ็เจาหนาที ่เปนการจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตัิ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่เจาหนาที่จายสะสมและเงินที่สหกรณจายสมทบให
ในอตัรารอยละ 5–12 ของเงนิเดอืน ทัง้นีข้ึน้อยูกบัจาํนวนปทีท่าํงานโดยจายเงนิสาํรองบําเหนจ็เปนเงนิประเดิม
เขากองทุนจํานวน 10,405,600.00 บาท และจะจายใหกับเจาหนาที่ในกรณีออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทนุดงักลาว กองทนุสาํรองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุกสกิรไทย จาํกดั ระหวาง
ป 2558 จายสมทบเพ่ิมจาํนวน 1,777,996.17 บาท และป 2557 จายสมทบเพ่ิมจาํนวน 1,392,833.94 บาท

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

เงินสด 4,153,947.23 3,925,146.92
เงินฝากธนาคาร
 กระแสรายวัน 8,100,103.50 6,838,382.67
 ออมทรัพย 384,823,898.45 284,739,997.94
 ออมทรัพยพิเศษ 18,528,917.75 18,276,119.11
 ประจํา 100,000.00 100,000.00
  รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 415,706,866.93 313,879,646.64

ขอผูกพัน
เงินฝากประจําธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาเตียน จํานวน 100,000.00 บาท ไดนําไปคํ้าประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาในวงเงิน 100,000.00 บาท

3. เงินลงทุน ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะส้ัน
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 0.00 0.00 101,263,326.00 100,000,000.00
 พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 51,023,025.00 50,068,386.16 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 100,000,000.00 100,800,929.00 99,915,642.83
 หุนกูธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 303,081,957.00 300,000,000.00
 หุนกูบริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 30,307,309.20 30,000,000.00
 หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 167,505,013.00 164,455,014.14 170,757,736.78 169,986,328.74
 หุนกูบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 10,271,754.60 10,000,000.00 0.00 0.00
  รวม 328,799,792.60 324,523,400.30 706,211,257.98 699,901,971.57
 บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 4,276,392.30 0.00 6,309,286.41
  รวมเงินลงทุนระยะส้ันท่ีอยูในความตองการของตลาด 328,799,792.60 328,799,792.60 706,211,257.98 706,211,257.98
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3. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

 ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 0.00 100,000,000.00
รวมเงินลงทุนระยะส้ันที่ไมอยูในความตองการของตลาด 0.00 100,000,000.00

  รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 328,799,792.60 806,211,257.98
เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
 พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 17,775,640.74 17,246,301.73 18,155,240.70 17,323,902.34
 พันธบัตรรัฐบาล 83,516,328.20 80,944,142.90 84,839,580.90 81,905,225.18
 พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 548,211,090.00 500,000,000.00 593,990,788.00 550,152,818.68
 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 518,657,177.10 490,000,000.00 512,800,624.00 490,000,000.00
 พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 211,725,966.00 200,000,000.00 208,874,390.00 200,000,000.00
 พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 105,993,228.00 100,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 383,565,920.97 356,975,953.37 516,862,507.52 492,061,005.33
 หุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 298,363,003.50 283,036,698.95 160,322,289.90 151,188,261.75
 หุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 306,319,717.85 296,707,801.52 133,575,348.00 125,000,000.00
 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1,000,205,956.10 971,867,721.89 707,244,476.90 692,314,066.58
 หุนกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 303,762,132.00 300,000,000.00
 หุนกูบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 10,588,884.10 10,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 308,233,761.60 290,090,660.04 304,949,911.90 290,139,074.87
 หุนกูบริษัท โกลวพลังงาน จํากัด (มหาชน) 10,836,079.10 10,105,025.42 10,633,216.40 10,130,486.47
 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 422,381,603.10 405,000,000.00 334,813,035.35 325,000,000.00
 หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 589,399,122.00 573,679,183.81 159,489,112.50 150,000,000.00
 หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 404,656,552.50 371,716,480.95 299,717,500.60 272,023,522.21
 หุนกูบริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) 164,314,766.85 155,000,000.00 161,100,446.60 155,000,000.00

หุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 362,123,396.50 352,178,607.06 126,565,457.70 120,000,000.00
 หุนกูบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 26,140,168.25 25,000,000.00
 หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 699,823,891.70 668,205,315.10 345,436,217.60 330,000,000.00
 หุนกูบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 52,806,669.00 50,000,000.00 51,913,120.00 50,000,000.00
 หุนกูบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 26,902,342.00 25,000,000.00 26,062,373.75 25,000,000.00
 หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 176,092,439.89 173,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 374,903,744.40 362,123,828.21 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) 30,835,469.40 30,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 50,657,604.20 50,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 201,539,808.00 200,000,000.00 0.00 0.00
  รวม 7,349,841,278.70 7,012,877,720.95 5,097,836,822.67 4,862,238,363.41
 บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 336,963,557.75 0.00 235,598,459.26
  รวมเงินลงทุนระยะยาวท่ีอยูในความตองการของตลาด 7,349,841,278.70 7,349,841,278.70 5,097,836,822.67 5,097,836,822.67
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3. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

 หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 10,000,000.00 10,000,000.00
 หุนสามัญบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 200,000.00 200,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาวท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 10,200,000.00 10,200,000.00
  รวมเงินลงทุนระยะยาว 7,360,041,278.70 5,108,036,822.67
  รวมเงินลงทุน 7,688,841,071.30 5,914,248,080.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินของบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสะสม 
377,754,441.00 บาท และมีมูลคาหุนคงเหลือหุนละ 4.98 บาท โดยมีราคาตามมูลคาหุนละ 10.00 บาท ปจจุบันบริษัทฯ 
ดังกลาวมีกําไรจากการประกอบกิจการแลว

ขอผูกพัน
สหกรณฯ ไดนําพันธบัตรจํานวน 12 ฉบับ รวมเปนจํานวนเงิน 1,437,160,000.00 บาท และหุนกูจํานวน 61 ฉบับ

รวมเปนจํานวนเงิน 3,410,100,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 4,847,260,000.00 บาท ไปเปนหลักประกันการทําสัญญาวงเงิน
เบิกเกินบัญชี ในวงเงิน 20,000,000.00 บาท และกูยืมเงินโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินในวงเงิน 4,889,900,000.00 บาท จาก
ธนาคารตางๆ (ตามที่กลาวในหมายเหตุ 11)

4. เงินใหกูยืม ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกูยืม – ปกติ

 เงินใหกูแกสหกรณอื่น 3,640,656,000.00 6,364,086,000.00 3,927,026,000.00 6,040,915,000.00

 เงินใหกูฉุกเฉิน 14,222,331.35 0.00 10,054,234.75 0.00

 เงินใหกูสามัญ 176,388,448.07 1,524,957,081.68 163,579,533.69 1,406,927,348.35

 เงินใหกูพิเศษ 129,780,258.80 2,723,510,112.26 112,926,310.17 2,446,221,022.20

  รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 3,961,047,038.22 10,612,553,193.94 4,213,586,078.61 9,894,063,370.55

เงินใหกูแกสหกรณอื่น มีจํานวน 32 ราย สหกรณฯ เรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตราตามสภาวะของทองตลาด
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5. ลูกหนี้อื่น – สุทธิ ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 2,473,282.28 0.00 799,054.91 3,084,070.37

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 3,131,237.00 0.00 3,131,237.00 0.00

  รวม 5,604,519.28 0.00 3,930,291.91 3,084,070.37

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,680,285.15) 0.00 (1,540,737.00) 0.00

 รวมลูกหน้ีอื่น – สุทธิ 3,924,234.13 0.00 2,389,554.91 3,084,070.37

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สหกรณฯ มกีารต้ังคาเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลูกหนีอ้ืน่ จาํนวน 1,680,285.15 
บาท และ 1,540,737.00 บาท ตามลาํดบั ประกอบดวย คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูลกูหนีข้าดสมาชกิภาพ จาํนวน 139,548.15 บาท 
(ป 2557 : ไมม)ี และคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูลกูหนีต้ามคาํพพิากษาจํานวน 1,540,737.00 บาท (ป 2557 : 1,540,737.00 บาท)

ทั้งนี้สหกรณฯ ไดจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีและการ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหแสดงรายการลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตางหากจากลูกหนี้ปกติ

6. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่นคางรับ 1,607,284.08 1,746,575.84

ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 6,403,198.14 3,526,507.76

 รวมดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 8,010,482.22 5,273,083.60

7. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 817.81 954.11

ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินคางรับ 0.00 6,849.32

ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ 2,367,123.27 1,106,849.32

ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 77,953,126.89 59,218,702.21

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 30,902.98 21,125.88

เงินรอเรียกคืน 30.00 0.00

คาใชจายจายลวงหนา 213,342.92 124,675.51

วัสดุคงเหลือ 436,247.99 372,764.87

ดอกเบี้ยตราสารรอรับคืน 5,125,885.20 0.00

 รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 86,127,477.06 60,851,921.22
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8. อาคารและอุปกรณ – สุทธิ ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

อาคาร 4,795,954.79 6,391,185.43

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2,207,738.79 2,065,357.84

ยานพาหนะ 875,408.66 1,120,708.66

เครื่องใชสํานักงาน 1,150,704.38 950,500.24

 รวมอาคารและอุปกรณ – สุทธิ 9,029,806.62 10,527,752.17

สหกรณฯ บนัทกึบญัชอีาคารและอปุกรณดวยมลูคาตามบญัช ีซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สหกรณฯ
มคีาเสือ่มราคา จาํนวน 3,626,974.43 บาท และ 3,697,642.22 บาท ตามลําดับ ประกอบดวย คาเสือ่มราคาอาคาร จาํนวน 
1,595,230.64 บาท และ 1,595,230.64 บาท ตามลําดับ คาเสื่อมราคาคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน 1,530,861.03 
บาท และ 1,679,299.81 บาท ตามลําดับ คาเสื่อมราคายานพาหนะ จํานวน 245,300.00 บาท และ 208,895.71 บาท 
ตามลําดับ และคาเสื่อมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน 255,582.76 บาท และ 214,216.06 บาท ตามลําดับ

9. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 3,943,150.68 4,693,150.68

สิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวร 100,139.66 223,902.44

 รวมสินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 4,043,290.34 4,917,053.12

10. คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย – สุทธิ ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย – สุทธิ 6,837,749.76 10,256,624.64

คาปรับปรุงสํานักงานอยูระหวางปรับปรุง 33,800.00 0.00

 รวมคาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย – สุทธิ 6,871,549.76 10,256,624.64

ในระหวางป 2558 สหกรณฯ มกีารจายคาออกแบบปรับปรุงภูมทิศัน บรเิวณอาคารสหกรณฯ ศนูยรงัสติ ซึง่ปจจบุนั
อยูระหวางดาํเนินการปรับปรุงยังไมแลวเสร็จ

11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

เงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน 3,179,000,000.00 1,800,000,000.00

 รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 3,179,000,000.00 1,800,000,000.00
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย (ตอ)

เงินกูยืมประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวขางตน จายดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกําหนดโดยสถาบันการเงินของแตละแหง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

1) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินเบิกเกินบัญชี 20 ลานบาท
วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญา
ใชเงิน 790 ลานบาท

พันธบัตรรัฐบาล
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท
พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 17.16 ลานบาท
พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท
หุนกู บมจ. ปตท.
 จํานวน 4 ฉบับ จํานวนเงิน 76.10 ลานบาท
หุนกู บมจ. การบินไทย
 จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 170 ลานบาท
หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 10 ลานบาท
หุนกู บมจ. โกลว พลังงาน
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 10 ลานบาท
หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
 จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 115 ลานบาท
หุนกู บมจ. ไออารพีซี
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 240 ลานบาท

2) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญา
ใชเงิน 400 ลานบาท

พันธบัตรรัฐบาล
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท
หุนกู บมจ. ปตท.
 จํานวน 6 ฉบับ จํานวนเงิน 170 ลานบาท
หุนกู บมจ. บางจากปโตรเลียม
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท
หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท
หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 75 ลานบาท
หุนกู บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย (ตอ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

3) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช
เงิน 400 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.
 จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 104 ลานบาท
หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
 จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 40 ลานบาท

4) บมจ. ธนาคารกรุงไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช
เงิน 1,999.90 ลานบาท

พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท
พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
 จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท
หุนกู บมจ. ปตท.
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท
หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
 จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 125 ลานบาท
หุนกู บมจ. ซีพี ออลล
 จํานวน 6 ฉบับ จํานวนเงิน 510 ลานบาท
หุนกู บมจ. บางจากปโตรเลียม
 จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 90 ลานบาท
หุนกู บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท
หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
 จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 115 ลานบาท
หุนกู บมจ. อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 155 ลานบาท
หุนกู บมจ. บานปู
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 150 ลานบาท
หุนกู บมจ. การบินไทย
 จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท
หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย
 จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 180 ลานบาท
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย (ตอ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

4) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ตอ) หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
 จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 70 ลานบาท
หุนกู บจ. นํ้าตาลมิตรผล
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 25 ลานบาท
หุนกู บมจ. ทีทีดับบลิว
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

5) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย วงเงินสินเชื่อประเภทต๋ัวสัญญาใช
เงิน 100 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 10 ลานบาท
หุนกู บมจ. การบินไทย
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 120 ลานบาท

6) บมจ. ธนาคารทหารไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช
เงิน 900 ลานบาท

พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 300 ลานบาท
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท
หุนกู บมจ. ไอ อาร พี ซี
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท
หุนกู บมจ. ซีพี ออลล
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท
หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 70 ลานบาท
หุนกู บมจ. ปตท.
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท
หุนกู บมจ. การบินไทย
 จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 250 ลานบาท

7) บมจ. ธนาคารยูโอบี วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช
เงิน 300 ลานบาท

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห
 จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 90 ลานบาท
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12. เงินรับฝาก ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

เงินรับฝาก – สมาชิก

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

 ออมทรัพยสินทวี 891,151,836.32 833,463,359.58

 ออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการ 2,295,200.00 2,511,800.00

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

  รวมเงินรับฝาก – สมาชิก 14,757,294,142.08 13,356,948,344.73

13. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 114,819,310.04 109,839,978.57

ดอกเบี้ยเงินกูคางจาย 229,726.03 187,424.65

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 5,285,975.00 4,452,225.19

คาใชจายคางจาย 1,093,614.36 1,112,571.96

เงินปนผลคางจาย 62,699.25 39,147.25

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมคางจาย 54,000.00 53,100.00

ทุนเรือนหุนรอจายคืน 143,100.37 143,100.37

เงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา 1,395,208.23 1,503,433.35

เช็คขาดการติดตอ 773,661.65 781,983.25

เงินประกันสัญญา 37,667.00 0.00

เงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 3,210.00 0.00

 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 123,898,171.93 118,112,964.59

14. หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 116,248,042.51 112,576,864.51

เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 132,845,561.67 129,655,561.67

เงินประกันเจาหนาที่ 0.00 7,646,376.71

เงินกองทุนสวัสดิการผูคํ้าประกัน 9,374,850.00 9,414,650.00

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 258,468,454.18 259,293,452.89
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15. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

ทุนสาธารณประโยชน 91,442,637.13 86,610,437.13

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 38,625,004.80 36,625,004.80

ทุนพัฒนาสหกรณ 1,268,316.51 1,195,771.01

ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 33,825,453.19 30,825,453.19

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

ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน 4,596,054.83 3,096,054.83

 รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 171,118,400.86 159,713,655.36

16. กําไรจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดขึ้น ประกอบดวย

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

ยอดยกมาตนป 241,907,745.67 52,008,595.90

บวก การเปล่ียนแปลงในระหวางป 99,332,204.38 189,899,149.77

 ยอดคงเหลือปลายป 341,239,950.05 241,907,745.67

17. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ในระหวางป 2556 สมาชิกรายหนึ่งไดฟองตอศาลแพงตามคดีดําที่ ผบ. 3289/2556 ใหรับผิดชอบความเสียหาย

จากการกระทาํโดยประมาทเลนิเลอ เพราะจายเงินฝากใหแกบคุคลท่ีสมาชกิเจาของบญัชมีอบฉนัทะใหมาถอนเงนิ และปรากฏ
ภายหลังวาลายมือชื่อดังกลาวสมาชิกแจงวาไมไดเปนผูลงนามในใบถอนเงิน

ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาตามหมายเลขคดีแดงท่ี ผบ. 3787/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ใหสหกรณฯ
รับผิดชอบเงินจํานวนท่ีถูกถอนไปแกโจทกจํานวนคร่ึงหน่ึงพรอมกับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของจํานวนเงินตน
ดังกลาวนับตั้งแตวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชาํระแลวเสร็จ

สหกรณฯ พิจารณาแลวเห็นวาสหกรณฯ ไดปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เปนไปตามกฎเกณฑที่
กําหนดไว และไมไดประมาทเลินเลอ จึงไดทําการยื่นอุทธรณตอศาลเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 และปจจุบันคดีดังกลาว
อยูในระหวางพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ

18. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณฯ สามารถดาํรงสนิทรพัยสภาพคลองเฉลีย่รายเดอืนไดในอตัราไมตํา่กวารอยละหนึง่ของยอดเงนิฝากทัง้หมด

จึงถือไดวาสหกรณฯ ไดมีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย เรื่อง กําหนดอัตราการดํารงสินทรัพย
สภาพคลองของสหกรณ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2550 เปนตนไป

19. การจัดประเภทบัญชี
สหกรณฯ ไดจดัประเภทบัญชบีางรายการในงบการเงิน สาํหรับปสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ใหม เพือ่ใหสอดคลอง

กบัการแสดงรายการในงบการเงิน สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ไมมผีลกระทบตอกาํไรสทุธหิรอืสวนของทนุสหกรณฯ
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ที่ สส. 021/2559

 โดย นายศิลปชัย รักษาพล*
 ผูสอบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี 2954

ทางสํานักงานเห็นวาการวิเคราะหงบการเงินมีความสําคัญตอสหกรณฯ ที่จะประเมินผลการบริหารงานของ
คณะกรรมการและฝายบริหาร ที่จะพยากรณฐานะการเงินในอนาคตและผลที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งเปนเครื่องมือกลั่นกรอง
ประกอบการออมเบ้ืองตน เพื่อเลือกลงทุน หรือวิเคราะหความเสี่ยง จึงไดจัดทําบทวิเคราะหงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ที่มีการเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญๆ ของสหกรณฯ กับขอมูลและอัตราสวนถัวเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพยแหงอื่น
ทั้งระบบทั่วประเทศท่ีมีขนาดเดียวกัน ณ ป 2557 (PEER GROUP 2014) ที่นําขอมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ตามรายละเอียด ผลการวิเคราะหที่ไดเปนดังนี้

(1) หลักเกณฑที่ใชในการจัดขนาดของสหกรณ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไดรับการจัดใหเปนสหกรณขนาด “*ใหญมาก”

* ใหญมาก หมายถึง คะแนนรวมระหวาง 9.26–12.00
 ใหญ หมายถึง คะแนนรวมระหวาง 6.51–9.25
 กลาง หมายถึง คะแนนรวมระหวาง 3.76–6.50
 เล็ก หมายถึง คะแนนรวมระหวาง 1.00–3.75

* อดตีผูตรวจการธนาคารพาณชิย ฝายกาํกบัและตรวจสอบธนาคารพาณชิย ธนาคารแหงประเทศไทย ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต ทะเบยีน

เลขที่ 2954 ผู สอบบัญชีสหกรณ ผู บรรยายพิเศษคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ฯลฯ ผู บรรยายพิเศษ ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด กรรมการ ผูจัดการ บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ออดิต จํากัด

บทวิเคราะห�งบการเงิน
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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รายการ คะแนน

สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

จํานวน คะแนนที่ได

1. มีสมาชิก (หนวย: คน)

 มากกวา 924–1,639 2.50

 มากกวา 1,640–2,912 2.75

 มากกวา 2,913 3.00 8,632 3.00

2. ทุนดําเนินงานตอสหกรณ (หนวย: ลานบาท)

 มากกวา 60.70–259.50 3.33

 มากกวา 259.50–1,110.00 3.67

 มากกวา 1,110.00 4.00 24,296.16 4.00

3. รายไดธุรกิจหลัก (หนวย: ลานบาท)

 มากกวา 15.40–72.00 4.17

 มากกวา 72.00–336.00 4.58

 มากกวา 336.00 5.00 1,053.66 5.00

รวมคะแนนที่ได 12.00

(2) อัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมท่ีสําคัญของสหกรณออมทรัพยเปรียบเทียบกับ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยูในระดับ “เหมาะสม” โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ หนวย

อัตราสวนของ

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

จํากัด

อัตราสวนสหกรณ

ออมทรัพยเฉลี่ย

ขนาดใหญมาก 

(Peer Group**)

สูงกวา

คาเฉลี่ย

เทากับ/

ใกลเคียง

กับ

คาเฉลี่ย

ตํ่ากวา

คาเฉล่ีย

ป 2558 ป 2557 ป 2557

1. ดานความเพียงพอของเงินทุนตอ

ความเสี่ยง

1.1 อัตราสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุน เทา 3.06 2.88 1.19 ✓

1.2 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย เทา 0.04 0.04 0.04 ✓

1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ รอยละ 10.72 14.26 9.52 ✓

1.4 อัตราการเติบโตของหนี้ รอยละ 17.92 2.12 13.69 ✓

1.5 อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน รอยละ 7.53 8.21 7.28 ✓
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(2) อัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมท่ีสําคัญของสหกรณออมทรัพยเปรียบเทียบกับ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด (ตอ)

รายการ หนวย

อัตราสวนของ

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

จํากัด

อัตราสวนสหกรณ

ออมทรัพยเฉลี่ย

ขนาดใหญมาก 

(Peer Group**)

สูงกวา

คาเฉลี่ย

เทากับ/

ใกลเคียง

กับ

คาเฉลี่ย

ตํ่ากวา

คาเฉล่ีย

ป 2558 ป 2557 ป 2557

2. ดานคุณภาพของสินทรัพย

2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย รอบ 0.05 0.05 0.05 ✓

2.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 1.89 2.03 3.35 ✓

2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย รอยละ 16.07 5.00 11.75 ✓

3. การทํากําไร

3.1 กําไรตอสมาชิก บาท 49,598.70 50,316.98 21,676.75 ✓

3.2 เงินออมตอสมาชิก บาท 2,175,092.57 2,057,682.03 454,749.45 ✓

3.3 หน้ีสินตอสมาชิก บาท 529,942.39 501,842.29 530,748.12 ✓

3.4 อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร 

กอนหักคาใชจายดําเนินงาน

รอยละ 11.73 11.60 16.07 ✓

3.5 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง รอยละ 8.90 8.72 9.97 ✓

3.6 อัตราการเติบโตของกําไร รอยละ 2.97 11.21 11.89 ✓

3.7 อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 40.63 41.29 54.94 ✓

4. ดานสภาพคลอง

4.1 อัตราสวนทุนหมุนเวียน เทา 0.35 0.39 0.35 ✓

ผลการประเมินดังกลาวเปนการเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานในปกอน ขอมูลดัง
กลาวที่ไดนํามาเปรียบเทียบในตารางใชเปนเพียงพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหเทานั้น

1. ความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง

1.1 อัตราสวนหนี้สินตอทุน

สหกรณฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนปปจจุบัน เทากับ 3.06 เทา ปกอน 2.88 เทา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน 0.18 เทา
และเมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมป 57 (Peer Group) เทากับ 1.19 แสดงใหเห็นวา “สหกรณฯ มีอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุนเพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอย และสูงกวาอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวม โดยหนี้สินสวนใหญของสหกรณฯ คือเงินรับฝาก
โดยมีเงินกูยืมจากแหลงเงินกูภายนอกเพียงเล็กนอย ดังนั้นเจาของทุน คือ สมาชิก ยังคงไดรับความคุมครองสําหรับ
จํานวนเงินที่นํามาฝากและลงทุนถือหุนกับสหกรณฯ ในระดับที่มีความม่ันคงอยู”
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1.2 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย

สหกรณฯ มีอัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยปปจจุบัน เทากับ 0.04 เทา ปกอน 0.04 เทา ซึ่งเทากับปกอน และ
เมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมป 2557 (Peer Group) เทากับ 0.04 เทา แสดงใหเห็นวา “สหกรณฯ มีความสามารถ
ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและอยูในระดับดี ซึ่งจะสงผลตอการจัดสรรทุนสํารองในระดับที่เหมาะสมอันจะชวย
เสริมสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับสหกรณฯ ในระยะยาว”

1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ
สหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณปปจจุบัน รอยละ 10.72 งวดกอนรอยละ 14.26 ซึ่งลดลงจาก

งวดกอน รอยละ 3.54 และเมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมป 2557 (Peer Group) เทากับรอยละ 9.52 แสดงให
เห็นวา “สหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณลดลงจากปกอน แตยังคงมากกวาอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวม แสดง
ใหเห็นวา สมาชิกยังคงเช่ือมั่นในสหกรณฯ จึงนําเงินมาออมกับสหกรณฯ”

1.4 อัตราการเติบโตของหน้ี
สหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของหนี้ ปปจจุบันรอยละ 17.92 ปกอนรอยละ 2.12 ซ่ึงสูงกวาปกอน รอยละ 15.80 

และเมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมของป 2557 (Peer Group) เทากับ รอยละ 13.96 แสดงใหเห็นวา “ในรอบป
ที่ผานมา สหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของหนี้สูงกวาอัตราการเติบโตของหนี้ในปกอนคอนขางมาก ทั้งในสวนของ
เงินรับฝากและการกูยืมเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานและการใหสินเช่ือแกสมาชิกซึ่งปจจุบันสหกรณฯ ยังคงไดรับ
ความไววางใจจากสมาชิกที่จะนําเงินมาฝากไวกับสหกรณฯ เพื่อใหชวยบริหารใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด อยางตอเนื่อง”

1.5 อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน
สหกรณฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนปปจจุบัน รอยละ 7.53 ปกอน รอยละ 8.21 ซึ่งลดลงจากปกอน

รอยละ 0.68 และเมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมป 57 (Peer Group) เทากับรอยละ 7.28 แสดงใหเห็นวา “สหกรณฯ
ยังคงมีความสามารถในการบริหารงานในการสรางผลตอบแทนใหกับเจาของทุนไดดีกวาสหกรณออมทรัพยแหงอื่นที่มี
ขนาดเดียวกันเล็กนอย ทั้งนี้ คณะกรรมการและฝายจัดการจะตองวางแผนหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เพือ่สรางรายไดและผลตอบแทนตอสวนของทนุใหสงูและมัน่คงกวาทีเ่ปนอยูโดยตองอยูบนพืน้ฐานทีว่าจดุมุงหมายสงูสดุ
ของสหกรณฯ คอืมอบความเปนอยูทีด่แีละความพึงพอใจแกมวลสมาชิก มใิชมุงแตหารายไดและผลตอบแทนจากสมาชิก
เพียงอยางเดียว”

2. คุณภาพของสินทรัพย (Assets Quality)

2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย
สหกรณฯ มีอัตราการหมุนของสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายได ปปจจุบัน 0.05 รอบ ปกอน 0.05 รอบ ซึ่งเทากับป

กอน และเมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมป 2557 (Peer Group) เทากับ 0.05 รอบ แสดงใหเห็นวา “สหกรณฯ มีการ
ใชสินทรัพยเพ่ือสรางรายไดที่มีรอบหมุนเทากับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมซ่ึงถือวาอยูในเกณฑที่ด”ี

2.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
สหกรณฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ปปจจุบัน รอยละ 1.89 ปกอนรอยละ 2.03 ซึ่งลดลงจากงวดกอน

รอยละ 0.14 และเม่ือเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมของป 2557 (Peer Group) เทากับรอยละ 3.35 แสดงใหเห็นวา
“สหกรณฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยตํ่ากวาอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมและงวดกอน ซึ่งเปนไปตามสภาวะแวดลอม
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และปจจัยทางดานเศรษฐกิจท้ังในประเทศและตางประเทศของปนี้ ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินงานก็ควรเพิ่มกลยุทธ
ในการบริหารงาน และจัดใหมีการใชสินทรัพยอยางคุมคาในโอกาสตอไป ทั้งนี้ตองตั้งอยูบนพื้นฐานความพึงพอใจสูงสุด
ของสมาชิกเปนสําคัญ”

2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย
สหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย ปปจจุบัน รอยละ 16.07 ปกอนรอยละ 5.00 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปกอน

ถงึรอยละ 11.07 และเมือ่เทยีบกบัอตัราสวนเฉลีย่โดยรวมของป 2557 (Peer Group) เทากับรอยละ 11.75 แสดงใหเห็นวา
“สหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพยปปจจุบันสูงกวาปกอนและยังสูงกวาคาเฉลี่ยโดยรวมคอนขางมาก ซึ่ง
สวนหนึ่งเกิดจากการที่สหกรณฯ มีนโยบายเนนการรับฝากเงินจากสมาชิกเพื่อนํามาใชในการปลอยเงินใหกูแกสมาชิก
ที่เพ่ิมสูงขึ้น อยางไรก็ตามการปลอยเงินใหสมาชิกกูมากเกินไปและเกินกําลังความสามารถที่จะชําระหนี้แกสหกรณฯ
ดังนั้น สหกรณฯ จะตองพิจารณาถึงระดับรายไดของผูขอกู รวมถึงปจจัยภายนอก อีกท้ังควรระมัดระวังและติดตาม
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แตละรายอยางใกลชิดและตอเนื่อง”

3. ดานการทํากําไร (Earnings Sufficiency)

3.1 กําไรตอสมาชิก
สหกรณฯ มีกําไรตอสมาชิกปปจจุบัน จํานวน 49,598.70 บาทตอคน ปกอนมีกําไรจํานวน 50,316.98 บาทตอคน

ลดลงจากปกอนจํานวน 718.28 บาทตอคน และเมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมป 57 (Peer Group) เทากับ จํานวน 
21,676.75 บาทตอคน แสดงใหเห็นวา “สหกรณฯ มปีระสทิธภิาพในการทาํกาํไรตอสมาชิกใกลเคยีงกบัปกอนแตยงัสงูกวา
อตัราสวนเฉล่ียโดยรวม ซึง่ถอืวาอยูในเกณฑทีด่มีากและแสดงใหเหน็ถงึความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการ
และฝายจดัการ เนือ่งจากในปปจจุบนัสถานการณและสภาพเศรษฐกจิไมเอือ้อาํนวยตอการสรางผลตอบแทนของสหกรณฯ 
อยางไรกต็าม สหกรณฯ ควรวางกลยทุธเพือ่เพิม่กาํไรตอสมาชิกตอไป ทัง้นี ้ตองอยูบนพ้ืนฐานทีว่าจดุมุงหมายสงูสดุของ
สหกรณฯ คือ มอบความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจแกมวลสมาชิก มิใชมุงหาแตรายไดและผลตอบแทนจากสมาชิก
เพียงอยางเดียว”

3.2 เงินออมตอสมาชิก
สหกรณฯ มีเงินออมตอสมาชิกปปจจุบันจํานวน 2,175,092.57 บาทตอคน ปกอนจาํนวน 2,057,682.03 บาทตอ

คน เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 117,410.54 บาทตอคน และเมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมป 2557 (Peer Group) 
เทากับ 454,749.45 บาทตอคน แสดงใหเห็นวา “สมาชิกของสหกรณฯ มีการออมเงินมากข้ึนจากปกอนและมากกวา
คาเฉลี่ยโดยรวมอยางมาก ซึ่งถือวาดีมากและเปนไปตามเจตนารมณของการจัดตั้งสหกรณฯ อยางไรก็ตาม สหกรณฯ
ยงัคงตองจดัหากจิกรรมตางๆ เชน กจิกรรมสงเสรมิการออม การปรบัเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เงนิรบัฝาก รวมถงึ สหกรณฯ 
ตองมีการศึกษาอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศดวย 
เพื่อที่จะชวยในการวางแผนและกระตุนใหสมาชิกรักในการออมย่ิงๆ ขึ้นไป ซึ่งจะทําใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีและ
มีความมั่นคงตอชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต”

3.3 หนี้สินตอสมาชิก
สหกรณฯ มีหนี้สินตอสมาชิกปปจจุบัน จํานวน 529,942.39 บาทตอคน ปกอนจํานวน 501,842.29 บาทตอคน

เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 28,100.10 บาท และเมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมป 2557 (Peer Group) เทากับ 
530,748.12 บาทตอคน แสดงใหเห็นวา “หนี้สินตอสมาชิกปปจจุบันสูงกวาปกอนและใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยรวม



 สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด 101

ระเบียบวาระท่ี 6 6
เล็กนอยซ่ึงถือวาอยูในเกณฑที่ดี อยางไรก็ตาม สหกรณฯ มิไดมุงหวังใหสมาชิกกอหนี้สินมากจนเกินตัว อีกทั้งสหกรณฯ 
จะตองรักษาผลประโยชนของสมาชิกสวนใหญ โดยอนุมัติการปลอยเงินกูใหแกสมาชิกอยางรัดกุม รอบคอบ และเปนไป
ตามระเบียบของสหกรณฯอยางเครงครดั ทัง้นีเ้พือ่ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดจากลูกหน้ีสวนนอยท่ีดอยคุณภาพและ
ไมสามารถเรียกใหชําระหนี้ไดครบถวน (NPL)”

3.4 อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
สหกรณฯ มคีาใชจายดําเนนิงานตอกาํไรกอนหกัคาใชจายดาํเนนิงานสาํหรบัปปจจุบนัรอยละ 11.73 ปกอนรอยละ 

11.60 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 0.13 และเม่ือเทียบกับอัตราสวนเฉล่ียโดยรวมป 2557 (Peer Group) เทากับ 16.07
แสดงใหเห็นวา “คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ฝายบริหารมีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการ
องคกรเมือ่เทยีบกบัอัตราสวนเฉลีย่โดยรวม และเมือ่เทยีบกบัปกอนถอืวาดีมาก โดยพจิารณาจากสามารถในการควบคมุ
คาใชจายใหอยูในกรอบงบประมาณทีก่าํหนด ซึง่จะสงผลตอการเพ่ิมผลตอบแทนท่ีสงูขึน้แกสมาชิกตอไป แตอยางไรก็ตาม 
ทางสหกรณฯ ยงัคงตองมกีารวางแผน และ/หรอื กาํหนดกลยุทธเพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพในการบริหารงานใหมปีระสทิธิภาพ
ยิ่งๆ ขึ้นไป”

3.5 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง
สหกรณฯ มอัีตราการเตบิโตของทนุสาํรอง ปปจจบุนัรอยละ 8.90 ปกอนรอยละ 8.72 ซึง่เพิม่ข้ึนจากปกอนรอยละ 

0.18 และเม่ือเทียบกับอัตราสวนเฉล่ียโดยรวมป 2557 (Peer Group) เทากับรอยละ 9.97 แสดงใหเห็นวา “สหกรณฯ
มคีวามสามารถในการเพิม่ทนุสํารองอยูในระดับทีด่เีมือ่เทยีบกับอตัราคาเฉล่ียโดยรวม อยางไรกต็าม สหกรณฯ ยงัคงตอง
มกีารวางแผน และ/หรอื กาํหนดกลยทุธ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานใหสงูขึน้เรือ่ยๆ ซึง่จะสงผลใหสวนของ
ทุนสํารองเพิ่มขึ้นและนํามาซึ่งความมั่นคง อยางยั่งยืนของสหกรณฯ ตอไป”

3.6 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ
สหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ ปปจจุบันรอยละ 2.97 ปกอน รอยละ 11.21 ซึ่งมีการเติบโตของกําไร

สุทธิลดลงจากปกอนรอยละ 8.24 เมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมป 2557 (Peer Group) เทากับรอยละ 11.89 แสดง
ใหเห็นวา “สหกรณฯ บริหารงานอยูในระดับท่ีอยูในเกณฑที่นอยกวาปกอนและนอยกวาคาเฉลี่ยโดยรวม โดยเกิดจาก
ปจจัยภายนอก ทั้งสภาวะเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ยทั้งในและตางประเทศที่มีผลกระทบตอสหกรณฯ ดังนั้น
คณะกรรมการควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงควบคูไปกับการบริหารงาน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธในการ
ดําเนินงานไดอยางทันทวงที”

3.7 อัตรากําไรสุทธิ
สหกรณฯ มีอัตรากําไรสุทธิปปจจุบันรอยละ 40.63 ปกอนรอยละ 41.29 ซึ่งลดลงจากปกอนรอยละ 0.66 และ

เมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉล่ียโดยรวมป 2557 (Peer Group) เทากับรอยละ 54.94 แสดงใหเห็นวา “สหกรณฯ มีความ
สามารถในการบริหารงานและควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานอยูในระดับดี เมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวม
โดยอตัรากาํไรสทุธทิีน่อยกวาสหกรณอืน่ เนือ่งจากสหกรณฯ มเีงนิรบัฝากเปนจาํนวนมากเม่ือเทยีบกบัสวนของทุน (ตนทนุ
ของเงินรับฝากรับรูในงบกําไรขาดทุนแตตนทุนของสวนของทุน มิไดรับรูในงบกําไรขาดทุน) อยางไรก็ตาม สหกรณฯ
ยงัจะตองมกีารวางแผนหรือกําหนด กลยุทธ เพือ่ทีจ่ะทาํใหอตัรากําไรสุทธเิพ่ิมสงูขึน้อยางตอเนือ่ง โดยยืนอยูบนหลักการ
ที่วาเปาหมายสูงสุดของสหกรณฯ นั้นไมใชมุงหาผลกําไรท่ีสูงสุดเพียงอยางเดียว แตจะทําอยางไรเพ่ือที่จะสรางความ
เปนอยูที่ดีสูมวลสมาชิกของสหกรณฯ”
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4. สภาพคลอง (Liquidity)

4.1 อัตราสวนทุนหมุนเวียน
สหกรณฯ มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนปปจจุบัน 0.35 เทา ปกอน 0.39 เทา ลดลงจากปกอนรอยละ 0.04 และ

เมื่อเทียบกับอัตราสวนเฉล่ียโดยรวมป 2557 (Peer Group) เทากับ 0.35 เทา แสดงใหเห็นวา “สหกรณฯ มีการรักษา
สภาพคลองไวไดในระดับที่ดีและเหมาะสมกับความจําเปนในการใชเงิน”

5. เร่ืองความเสี่ยงและผลกระทบภายนอกตอการดําเนินงานของสหกรณ (Risk and Sensitivity)
เศรษฐกิจโลกยังอยูในภาวะนาเปนหวงและโดยรวมยังอยูในภาวะซบเซา โดยในกลุมยูโรและญี่ปุนยังไมมีแนวโนม

ของการฟนตวัอยางชัดเจนทําใหยงัตองอาศัยมาตรการทางการเงินเพ่ือปลอยเงินเขาสูระบบ ดานเศรษฐกิจจีนและเอเชียยงัอยู
ในภาวะชะลอตัวถงึหดตัวเปนอยางมาก ทัง้นีค้วามตองการนําเขาของแตละประเทศลดลงอยางตอเน่ือง จงึสงผลตอการคาขาย
ระหวางประเทศ และการสงออกอยางมากโดยมีแนวโนมที่การสงออกในปนี้จะเติบโตติดลบ นอกจากนี้การขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของสหรัฐยังสงผลตอการเคลื่อนไหวของเงินทุนและอัตราดอกเบี้ยของท้ังโลกไมมากก็นอย

เศรษฐกิจไทยในปปจจุบันยังไมสามารถเติบโตไดตามเปาหมายเนื่องจากปญหาตางๆ ไมวาจะเปนปญหาภัยแลง
ปญหาดานมาตรฐานการบินที่ไมไดมาตรฐาน มาตรฐานดานการประมงขาดคุณภาพ และปญหาการคามนุษยที่ถูกจับตาจาก
ตางชาติ เหลานี้ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยไมสามารถเติบโตเต็มที่ ในขณะท่ีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังอยู
ในระดับตํ่า และนโยบายการคลังดานการใชจายเงินของภาครัฐยังไมเปนไปตามเปาหมาย และท่ีสําคัญภาคการสงออกสินคา
เริ่มมีปญหามากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ถึงแมภาคการทองเที่ยวจะมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ แตก็ประสบ
ปญหาดานโรคติดตอและปญหาความไมสงบภายในประเทศ ทําใหไมสามารถฉุดเศรษฐกิจไดตามท่ีคาดไว ดังนั้นมีโอกาสท่ี
เศรษฐกิจในปจจุบันจะเติบโตติดลบ

กลาวโดยสรุปเศรษฐกิจโลก และในประเทศมีแนวโนมในทางชะลอตัวอยางตอเนื่อง ทําใหคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 และวันที่ 29 เมษายน 2558 ใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายคร้ังละรอยละ 
0.25 จากรอยละ 2.00 ตอป เหลือ รอยละ 1.50 ตอป และมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกลาวคงท่ีมาตลอดจนถึง
วนัที ่ 16 ธนัวาคม 2558 เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการใชจายและการลงทุนภาคเอกชน ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม
ตอไป ทั้งนี้โอกาสท่ีจะปรับลดอัตราดอกเบ้ียยังคงมีอยู หากการกระตุนเศรษฐกิจดวยนโยบายการคลังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ดังนั้น จึงตองติดตามสถานการณและสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโนมผันผวนในกระบวนการสหกรณอยางใกลชิด เพื่อ
นําผลไปพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารเงินอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณที่ผันแปรไปอยางรวดเร็ว

กลาวโดยสรุปในภาพรวม ถือวาผลการดําเนินงานของสหกรณฯ อยูในระดับ “ดีและเหมาะสม” เมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณที่มีขนาดใหญมาก 2557 (Peer Group 2014) โดยสหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของ
สินทรัพยในเกณฑที่ดีมาก เนื่องจากสหกรณฯ ไดรับความไววางใจจากสมาชิก ทําใหมีเงินรับฝากหรือเงินออมในสวนของทุน
จากสมาชิกเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ซึง่ถอืวาเปนไปตามเจตนารมณของสหกรณฯ ทีต่องการใหสมาชิกรกัในการออม โดยสหกรณฯ 
ยังสามารถจายดอกเบ้ียเงินรับฝากท่ีสูงกวาอัตราของธนาคารพาณิชย และการเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินใหกูยืมแกสมาชิกใน
อัตราท่ีตํ่ากวา นอกจากน้ี สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะดอกเบ้ียในปจจุบันของประเทศไทยไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน
ของสหกรณฯ ทําใหสหกรณฯ ตองเพ่ิมการวางแผนการลงทุนทั้งแหลงรายไดภายในและภายนอกสหกรณฯ ใหเปนไปอยาง
เหมาะสม ทาํใหสหกรณฯ มกีาํไรสทุธติอสมาชกิมากกวาคาเฉลีย่ของสหกรณอืน่ อยางไรกต็าม สหกรณฯ จะตองมกีารวางแผน
หรือกําหนดกลยุทธ โดยยืนอยูบนหลักการที่วาเปาหมายสูงสุดของสหกรณฯ นั้นไมใชมุงหาผลกําไรท่ีสูงสุดเพียงอยางเดียว
แตจะทําอยางไรเพื่อที่จะสรางความเปนอยูที่ดีสูมวลสมาชิกของสหกรณฯ นอกจากนี้ สหกรณฯ ยังมีการควบคุมและเขมงวด
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ในการปลอยสินเช่ือโดยดูความสามารถในการชําระคืนของสมาชิกเปนหลัก เนื่องจากอาจมีความเส่ียงจากการเรียกเก็บเงิน
ไมไดและไมเปนไปตามเจตนารมณของการต้ังสหกรณฯ และ เพื่อใหสหกรณฯ สามารถดําเนินงานตอไปไดอยางม่ันคงและ
เพื่อประโยชนสูงสุดแกมวลสมาชิก อยางไรก็ตามสหกรณฯ ยังคงตองเฝาติดตามสถานการณของเศรษฐกิจการเงินโลกรวมถึง
เศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะอัตราดอกเบ้ียที่จะเปล่ียนแปลงไปไดตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือจะไดนําไปพิจารณาปรับเปล่ียน
นโยบายในการบริหารงานใหสอดคลองกับสถานการณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยจะตองปองกันความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ใหอยูในระดับที่เหมาะสมอันจะนําไปสูความผาสุกแกมวลสมาชิกอยางยั่งยืนสืบไป

บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ออดิต จํากัด
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รายการ
ป 2558
(บาท)

คิดเปน 
รอยละ

ป 2557
(บาท)

คิดเปน 
รอยละ

1. เปนทนุสํารองไมนอยกวารอยละ 20 ของกาํไรสทุธิ 85,627,189.60 20.00 83,153,840.84 20.00

2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

กําไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และ
ขอ 2 ขางบนน้ี อาจจัดสรรดังตอไปนี้

3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวในอตัรา
รอยละ 8.00 ตอป

304,122,085.00 71.03 275,214,861.00 66.20

4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนดอกเบี้ย 
ชําระ ระหวางป 2558 ในอัตรารอยละ 14

31,721,780.25 7.41 28,027,597.25 6.74

5. เปนโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิ

5,558,456.09 1.30 4,862,905.09 1.17

 (เปนโบนัสกรรมการ บาท (2,296,231.09 (2,296,231.09

      โบนัสเจาหนาที่ บาท) 3,262,225.00) 2,566,674.00)

6. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิ

1,096,437.04 0.26 11,000,000.00 2.65

7. ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน 0.00 0.00 1,500,000.00 0.36

8. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 0.00 0.00 2,000,000.00 0.48

9. เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 0.00 0.00 5,000,000.00 1.20

10. เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 0.00 0.00 2,000,000.00 0.48

11. ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 0.00 0.00 3,000,000.00 0.72

428,135,947.98 100.00 415,769,204.18 100.00

หากจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 ตามที่เสนอ
จะมีผลดังนี้
1. กลับมาเปนของสมาชิก (ขอ 3 + ขอ 4) 335,843,865.25 78.44 303,242,458.25 72.94
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก (ขอ 1 + ขอ 6

+ ขอ 7 + ขอ 8 + ขอ 9 + ขอ 10 + ขอ 11)
86,723,626.64 20.26 107,653,840.84 25.89

3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ (ขอ 5) 5,558,456.09 1.30 4,862,905.09 1.17
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ (ขอ 2) 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

428,135,947.98 100.00 415,769,204.18 100.00

ข�อเสนอแนะการจัดสรรกําไร
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป� 2558

(กําไรท่ีจัดสรร 428,135,947.98 บาท)
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แผนงานและเป�าหมายการดําเนินงานป� 2559
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

แผนงานป 2559 ประกอบดวย

1. ดานการดําเนินงาน
ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของ สอมธ. และนโยบายของ

คณะกรรมการดําเนินการ เขารวมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงาน รวมมือกับคณะอนุกรรมการในการกําหนด
กิจกรรม และมีการตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑเพื่อรองรับการใหบริการและการดําเนินงานของ สอมธ. รวมถึงงานดาน
การปรับปรุงภูมิทัศน รวมถึงการกําหนดแผนยุทธศาสตร การบริหารความเส่ียง

2. ดานการพัฒนาระบบการใหสินเชื่อแกสมาชิก
จะดําเนินการปรับปรุงการใหบริการแกสมาชิก โดยการกําหนดหลักเกณฑ วงเงินกู หลักประกัน และ

ระยะเวลาการผอนชําระ เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกใหเหมาะสม บรรเทาความเดือดรอนดานการเงินและ
จะมีการศึกษาหาแนวทางในการทําประกันชีวิต การทําประกันสินเชื่อ สําหรับสมาชิกที่กู เงินพิเศษ เงินกูสามัญ เพ่ือ
ลดภาระใหกับผูคํ้าประกันที่ไมตองชําระหน้ีแทนผูกู  และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานการเงินการคลังของรัฐบาล
รวมทั้งรักษาสถานภาพและความแข็งแกรงในดานการใหบริการสินเช่ือของ สอมธ.

3. ดานสวัสดิการ
จะดําเนินการปรับปรุงสวัสดิการตางๆ ในดานของทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของสมาชิก เงินกองทุนทดแทน

สมาชิกเน่ืองจากเสียชีวิตหรือไดรับอันตรายแกรางกาย ทุนสาธารณประโยชนตางๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก 
และสอดคลองกับความจําเปนของสมาชิก

4. ดานวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหความรูกับคณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ี ที่ไดรับการเลือกเขามาใหม ใหความสําคัญกับการจัดสัมมนา

สมาชิก สอมธ. เพื่อใหความรูในเร่ืองอุดมการณการบริหารงานของ สอมธ. โดยการจัดสัมมนานอกสถานท่ีและการ
จัดสัมมนาสมาชิกตามหนวยงาน ตลอดจนสงเสริมจริยธรรมโครงการในลักษณะเอื้ออาทรแกสังคมในดานสาธารณกุศล
หรือบําเพ็ญสาธารณประโยชนตอสังคม รวมถึงการรวมเปนเจาภาพจัดสัมมนาใหความรูทางวิชาการ แกบรรดาสหกรณ
ตางๆ เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณแกคณะกรรมการและเจาหนาท่ี

5. ดานการประชาสัมพันธ
- ดําเนินการใหขอมูลขาวสารที่ทันสมัย รวดเร็ว สงถึงสมาชิก สอมธ. หลากหลายชองทางโดยเพ่ิมชองทาง

ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ปรับปรุงขอมูลดานอิเลคทรอนิกส จัดทํา CD คูมือสมาชิกเพ่ือเผยแพร
ขอมูลตางๆ ของ สอมธ.

- ดานการสนับสนุนชุมชนและสังคม ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษา และขบวนการสหกรณ
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6. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดซื้อเคร่ือง Database พรอมโปรแกรม พัฒนา
ระบบสํารองขอมูล พัฒนาระบบ web site จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร ปรับปรุงหอง Server เพื่อใหรองรับการพัฒนา
ดานขอมูลของ สอมธ. ตอไปในอนาคต

7. ดานการตลาด
จะดําเนินการดานตลาดแกลูกคา ทั้งภายในและภายนอกใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2559

1. จะมีสมาชิกเขาใหม 300 ราย
2. จะมีทุนดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 1,469.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 23,402.87 ลานบาท เปน 24,871.87 ลานบาท

ซึ่งประกอบดวย
2.1 ทุนเรือนหุนจะเพิ่มขึ้น 384.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 4,018.10 ลานบาท เปน 4,402.10 ลานบาท
2.2 เงินรับฝากจะเพิ่มขึ้น 679.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 14,757.29 ลานบาท เปน 15,436.29 ลานบาท
2.3 ทุนสํารอง ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ จะเพ่ิมขึ้น 85.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 1,448.48 ลานบาท เปน 

1,533.48 ลานบาท
2.4 เงินกูยืม เพ่ือนํามาบริหารดานเงินทุน และบริหารสภาพคลองใหเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

โดย สอมธ. มีแผนจะถือใชวงเงินกูยืมประจําปในวงเงิน 6,000.00 ลานบาท และจะใชตามความจําเปน
จํานวน 3,500.00 ลานบาท

3. จะมีเงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้น 685.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 4,568.86 ลานบาท เปน 5,253.86 ลานบาท
4. คาดวาจะมีกําไรสุทธิ 446.74 ลานบาท 
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ขอเสนองบประมาณรายจาย
ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 49 (15) จํานวนเงิน 
68,934,800.00 บาท (หกสิบแปดลานเกาแสนสามหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน) เปนงบคาจัดซื้อทรัพยสิน 16,865,800.00 
บาท (สิบหกลานแปดแสนหกหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) งบคาใชจาย 52,069,000.00 บาท (หาสิบสองลานหกหม่ืน
เกาพันบาทถวน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้

หมวดรายจาย
ป 2558 ป 2559 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

1. เงินเดือน

1.1 เงินเดือน 16,400,000.00 16,467,847.00 19,482,000.00 • อัตราเดิม 40 อัตรา

(อัตราตามโครงสราง 47 อัตรา)

1.2 คาครองชีพ 864,000.00 754,265.00 864,000.00 • สําหรับเจาหนาที่ 40 อัตรา

ยกเวนผูจัดการและผูชวยผูจัดการ

17,264,000.00 17,222,112.00 20,346,000.00

2. คาตอบแทน

2.1 คาลวงเวลา 985,000.00 691,000.00 996,000.00 • สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา

สําหรับงานประจําวัน, ประจําเดือน, 

ประจําปและงานพิเศษตางๆ

• สําหรับการทดสอบโปรแกรมรองรับ

การพัฒนาระบบงานสินเช่ือและ

ระบบการสํารองขอมูล

2.2 คาเบี้ยประชุม 860,000.00 674,900.00 860,000.00 • สําหรับการประชุมของคณะกรรมการ

ดําเนินการ และที่ปรึกษากับ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือ

ประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ

2.3 คาสมนาคุณ 812,000.00 599,000.00 812,000.00 • สําหรับผูทําหนาที่ประธานกรรมการ, 

เลขานุการ, เหรัญญิก, ผูจัดการ,

ผูชวยผูจัดการ, ที่ปรึกษา

2.4 คารับรอง 400,000.00 231,074.00 400,000.00 • สําหรับเปนคารับรองการประชุม

กรรมการ หรือการรับรองแขกที่มา

ติดตอธุรกิจเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดู

งาน และคาของเยี่ยมสมาชิกรวมทั้ง

หนวยงานตางๆ

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
ประมาณการรายจ�ายประจําป�การเงิน 2559
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หมวดรายจาย

ป 2558 ป 2559 เหตุผลและ
ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

2.5 คาสอบบัญชี 150,000.00 150,000.00 150,000.00 • เปนคาธรรมเนียมสอบบัญชีประจําป

2.6 คาตรวจสอบกิจการ 100,000.00 100,000.00 120,000.00 • เปนคาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการ

ประจําป

3,307,000.00 2,445,974.00 3,338,000.00

3. คาวัสดุ

3.1 คาเครื่องเขียน

แบบพิมพ

1,100,000.00 834,690.65 1,100,000.00 • สําหรับจัดทําประมวลขอบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ

• สําหรับจัดทําคูมือสมาชิก

• สําหรับเคร่ืองเขียนแบบพิมพที่ไวใช

ในการบริหารงานรวมทั้งเพ่ือรองรับการ

ขยายขอบเขตของการบริการ

ทั้งสํานักงานทาพระจันทรและรังสิต

• สําหรับเอกสารหรือสิ่งพิมพที่มี

ประโยชนตอการบริหารงานและ

การบริการ

3.2 คาของใชสํานักงาน 800,000.00 627,038.59 800,000.00 • เปนคาวัสดุและของใชสํานักงาน

ทั้งทาพระจันทรและรังสิต

• เปนคาวัสดุอุปกรณเพ่ือใชกับ

คอมพิวเตอรระบบใหม

3.3 คานํ้ามันเชื้อเพลิง 200,000.00 81,715.99 200,000.00 • สําหรับรถยนตของ สอมธ.

จํานวน 4 คัน

2,100,000.00 1,543,445.23 2,100,000.00

4. คาใชสอย

4.1 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 900,000.00 755,409.11 900,000.00 • สําหรับกรรมการและเจาหนาที่

ไปปฏิบัติงานและอบรมสัมมนา

• สําหรับโครงการศึกษาตลาดสหกรณ

4.2 คาใชจาย

ในการศึกษา

500,000.00 6,194.00 300,000.00 • สําหรับโครงการศึกษาของเจาหนาที่

เพ่ือเพิ่มพูนความรอบรูในเร่ืองตางๆ

ที่มีประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ

4.3 คาลงทะเบียน

สัมมนาและ

ฝกอบรม

120,000.00 44,400.00 120,000.00 • สําหรับกรรมการและเจาหนาที่

เพ่ือเพิ่มพูนความรูดานสหกรณ
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4.4 โครงการเผยแพร

วิชาการและความรู

4,775,000.00 1,423,189.50 4,760,000.00 • การใหความรูแกคณะกรรมการ

เจาหนาที่และสมาชิก ในโครงการ

สัมมนาเพื่อสมาชิกนอกสถานที่

2 ครั้ง สัมมนาสมาชิกตามหนวยงาน 

2,000 คน สัมมนากรรมการและ

เจาหนาที่ 3 คร้ัง สัมมนาไตรภาคี

เจาหนาที่ 1 คร้ัง โครงการเพ่ิมพูน

ความรูสําหรับสมาชิกดานวิชาการ ดาน

จริยธรรม โครงการวิเทศวิชาการ 

โครงการสงเสริมความรูดานบริหารเงิน

ทุนและการพัฒนาสหกรณ โครงการ

ปฐมนิเทศผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

กรรมการ

4.5 เงินชวยสวัสดกิาร 1,600,000.00 1,445,727.73 1,700,000.00 • เปนเงินชวยคารักษาพยาบาล

คาเลาเรียนบุตร เงินชวยเหลือ

บุตรเจาหนาที่ เงินกองทุนทดแทน เงิน

ประกันสังคมและสวัสดิการตางๆ ตาม

ระเบียบเจาหนาที่สหกรณ

4.6 เงินรางวัลแก

เจาหนาที่

4,150,000.00 3,215,850.00 4,950,000.00 • เปนคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงาน

และเปนคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษแก

เจาหนาที่ตามระเบียบเจาหนาที่

สหกรณ หรือตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด

4.7 คาจางเหมาบริการ 700,000.00 360,950.00 700,000.00 • เปนเงินรางวัลแกบุคคลหรือหนวยงานที่

ปฏบิัติงานให สอมธ.

- สําหรับคาจางบุคคลหรือหนวยงานที่

ปฏิบัติงานดานตางๆ ในการบริหารงาน

และการบริการใหแกสมาชิก

4.8 คาซอมบํารุงและ

รักษาทรัพยสิน

1,500,000.00 1,129,895.68 1,500,000.00 • เปนคาซอมบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร คาประกันภัยทรัพยสิน 

คาซอมบํารุงทรัพยสิน อาคารสํานักงาน 

และเครื่องใชสํานักงาน

4.9 เงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัย

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

ประจําป

4.10 เงินทุนการศึกษา 

นกัศกึษามหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร

200,000.00 200,000.00 200,000.00 • เพ่ือเปนเงินทุนการศึกษาแก

นักศึกษาเรียนดีจากชนบท 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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4.11 คาสาธารณูปโภค 2,600,000.00 1,557,680.70 2,600,000.00 • เปนคาโทรศัพท คาไฟฟา

คานํ้าประปา คาธรรมเนียมเช็ค

คาไปรษณียากร คาธรรมเนียม

การโอนเงินและคาบริการวงจร

เชาสายสัญญาณโทรศัพท

4.12 คาของที่ระลึก 2,400,000.00 2,372,397.50 2,600,000.00 • คาทําของที่ระลึกแกสมาชิก ผูฝากเงิน

และผูทําคุณประโยชนใหสหกรณ และ

สําหรับหนวยงานหรือบุคคลภายนอก

ในโอกาสที่สําคัญ

4.13 คาเบี้ยประกันชีวิต 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 • เปนคาเบี้ยประกันภัยโดยสมทบเปน

กองทุนสะสมสําหรับประกันชีวิต

สมาชิก

4.14 โครงการสมาชิก 

เกษียณอายุ

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 • เพ่ือสมทบเปนกองทุนเกษียณอายุ

ราชการ

4.15 โครงการสมาชิก 

สัมพันธ

1,300,000.00 542,053.75 1,435,000.00 • เพ่ือจัดโครงการสมาชิกสัมพันธ

ในการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง 

สอมธ. กับสมาชิกและหนวยงานตางๆ

4.16 คาใชจาย

ประชุมใหญ

770,000.00 630,670.00 770,000.00 • สําหรับการจัดทํารายงานกิจการ 

ประจําป 2558 และเอกสาร

ประกอบการประชุมใหญ

• เปนคาอาหารเคร่ืองดื่มรับรองสมาชิก

ในการประชุมใหญ

4.17 คาใชจายดําเนินคดี 150,000.00 27,060.00 150,000.00 • เปนคาทนายความและคาใชจายดําเนิน

คดีการผิดนัดชําระเงินกู

4.18 คาโครงการศึกษา

ตลาดสหกรณ

0.00 0.00 1,000,000.00 • เปนคาใชจายในการสงเสริมการลงทุน

ดานตลาดสหกรณอื่น

4.19 คาเงินชดเชยตาม

กฎหมายแรงงาน

0.00 0.00 100,000.00 • เพ่ือสมทบเปนกองทุนชดเชยตาม

กฎหมายแรงงานใหแกเจาหนาที่

เน่ืองจากการเลิกจางรวมถึง

การสิ้นสุดสัญญาจาง

4.20 คาเงินชดเชย

ความเสี่ยง

0.00 0.00 100,000.00 • เพ่ือสมทบเปนกองทุนชดเชย

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ

4.21 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 400,000.00 231,823.05 400,000.00 • คาการกุศลและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ของขบวนการสหกรณและ

คาใชจายตางๆ ที่ไมมีในรายการ

ขางตน

34,065,000.00 25,943,301.02 26,285,000.00
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5. คาครุภัณฑ 469,000.00 455,851.90

5.1 ทีวีดีจิตอล

จํานวน 1 เครื่อง

35,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมซื้อป 2544 เพื่อ

บริการสมาชิกที่มาติดตอที่สํานักงาน

ทาพระจันทร คุณสมบัติ Smart 

Digital TV ขนาด 48 นิ้ว

5.2 แทนยืนบรรยาย 

จํานวน 1 แทน

20,000.00 • จัดซื้อเพิ่มเพ่ือใชงานการประชุมและ

กิจกรรมตางๆ ที่สํานักงานศูนยรังสิต

5.3 เครื่อง Projector 

จํานวน 1 เครื่อง

50,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมซื้อป 2554

เพ่ือใชในหองประชุม และสาํหรับเชื่อม

กับชุดประชุมทางไกลผานจอภาพ 

สําหรับฝายบริหารสหกรณ

สํานักงานทาพระจันทร

469,000.00 455,851.90 105,000.00

6. ระบบคอมพิวเตอร 10,790,000.00 1,673,280.98

6.1 เครื่องคอมพิวเตอร 

PC จํานวน 2 เครื่อง

100,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2551 

จํานวน 1 เคร่ืองเพื่อใชงานระบบ 

สําหรับฝายบริหารสหกรณ

สํานักงานทาพระจันทร

• จัดซื้อเพิ่มเพื่อใชงานดานเอกสารธุรการ 

การคนหาขอมูล Internet จํานวน 1 

เคร่ือง สําหรับฝายบริหารสหกรณ 

สํานักงานทาพระจันทร

6.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร 

Notebook จํานวน 

2 เคร่ือง

140,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซื้อตั้งแต ป 2548 

เพ่ือใชงานดานเอกสารธุรการ

การคนหาขอมูล Internet

การประชุม

• จัดซื้อเพิ่มเพ่ือใชการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ,

งานประชุมสัมมนาทั้งในและ

นอกสถานที่, การตอนรับสหกรณตางๆ

6.3 เครื่องปรับสมุด

เงินฝากอัตโนมัติ 

พรอมตูวาง

จํานวน 1 เครื่อง

800,000.00 • จัดซื้อเพิ่มสําหรับฝายบริการเงินออม

เพ่ือบริการสมาชิกที่สํานักงาน

ศูนยรังสิต อาคาร 2

6.4 ระบบบริหารจดัการคิว 

จํานวน 1 ระบบ

400,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซื้อป 2551

สาขายอยคณะแพทยศาสตร
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6.5 เครื่องพิมพ

Laser Jet

จํานวน 1 เครื่อง

70,000.00 • จัดซื้อเพิ่มเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในงานเอกสารธุรการ สําหรับสํานักงาน

ศูนยรังสิต อาคาร 1

6.6 เครื่องพิมพสมุด

คูฝาก (Passbook) 

จํานวน 1 เครื่อง

80,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2549 

สําหรับฝายบริการเงินออมสํานักงาน

ศูนยรังสิต

6.7 เครื่องปรับแรงดัน

กระแสไฟฟา

จํานวน 5 เครื่อง

125,000.00 • เพ่ือทดแทนเคร่ืองที่ซื้อตั้งแตป 2548 

สําหรับสํานักงานทาพระจันทร สาํหรับ

คุมอุปกรณตอเชื่อมระบบ

6.8 เครื่องอาน

แถบแมเหล็ก

จํานวน 3 เครื่อง

66,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมซื้อป 2548 และ

ป 2549 เพ่ือบริการสมาชิกสําหรับฝาย

บริการเงินออม สํานักงาน

ทาพระจันทร จํานวน 2 เคร่ือง

และสาขายอยคณะแพทยศาสตร 

จํานวน 1 เคร่ือง

6.9 อุปกรณ Router 

จํานวน 2 เครื่อง

140,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2546 

เพ่ือตอเชื่อมระบบ Network

ระหวางสํานักงานทาพระจันทรและ

สํานักงานศูนยรังสิต

6.10 อุปกรณ SWITCH 

24 port

จํานวน 2 เครื่อง

30,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2548 

และ ป 2550 เพ่ือเชื่อมตอระบบ 

Network ภายในสํานักงาน

ที่สํานักงานทาพระจันทร และ

สาขายอยคณะแพทยศาสตร

6.11 โปรแกรมระบบ

คอมพิวเตอร

11,579,800.00 • สํารองสําหรับการพัฒนาโปรแกรม

ระบบจัดการฐานขอมูล,

ระบบสอบถามขอมูลสําหรับสมาชิก, 

การพัฒนาโปรแกรมระบบงานสินเชื่อ 

ระบบเงินฝาก ระบบสวัสดิการ และ

อื่นๆ, การพัฒนาระบบ Web Site

ทั้งฮารดแวร และซอฟทแวร

เพื่อรองรับการขยายการใหบริการ และ

การบริหารงาน

10,790,000.00 1,673,280.98 13,530,800.00
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7. ที่ดิน อาคาร และ

สิ่งปลูกสราง

7.1 คาปรับปรุงสํานักงาน

และ

ภูมิทัศนของสหกรณ

2,000,000.00 33,800.00 1,570,000.00 • เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนที่สํานักงาน

ศูนยรังสิต

430,000.00 • เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของทั้ง

3 สํานักงานและเพ่ือปรับปรุง

หองสําหรับจดัเก็บเอกสารหลักฐานดาน

ตางๆ ตามระเบียบของ สอมธ.

ที่สํานักงานศูนยรังสิต

7.2 คาปรับปรุง

หองคอมพิวเตอร

740,000.00 0.00 1,230,000.00 • การปรับปรุงหองคอมพิวเตอรสาํนกังาน

ทาพระจันทร และ

ศูนยรังสิต เพ่ือรองรับการขยาย

การใหบริการ และการบริหารงาน

2,740,000.00 33,800.00 3,230,000.00

รวมทั้งสิ้น 70,735,000.00 49,317,765.13 68,934,800.00

งบประมาณท้ังสิ้น

แยกไดดังตอไปนี้

1. เปนคาซื้อทรัพยสิน 469,000.00 455,851.90 105,000.00

2. ระบบคอมพิวเตอร 10,790,000.00 1,673,280.98 13,530,800.00

3. ที่ดิน อาคาร และ

สิ่งปลูกสราง

3.1 คาปรับปรุงสํานักงาน 2,740,000.00 33,800.00 3,230,000.00

4. เปนคาใชจายประจําป 56,736,000.00 47,154,832.25 52,069,000.00

เปนรอยละของรายได 5.33 4.47 4.54 • คาใชจายเทียบไดเปนรอยละของ

ประมาณการรายได

70,735,000.00 49,317,765.13 68,934,800.00

หมายเหตุ งบประมาณรายจายทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยจายได
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รายการ
ป 2558 ป 2559 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ รับจริง ประมาณการ

ดอกเบ้ียรับจากการ

ใหสมาชิกกู

233,640,000.00 229,968,777.10 257,850,000.00 • เงินใหกูแกสมาชิกจากยอดเฉล่ีย

ตลอดป 4,911.36 ลานบาท เปน

เงิน 257.85 ลานบาท

ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุน 567,930,000.00 545,752,869.27 563,290,000.00 • ตั๋วสัญญาใชเงินจากยอดเฉล่ีย 

1,500.10 ลานบาท เปนเงิน 

71.25 ลานบาท

• ใหสหกรณอื่นกู จากยอดเฉล่ีย 

10,004.74 ลานบาท เปนเงิน 

490.45 ลานบาท

• ฝากออมทรัพยไวกับธนาคาร 

จากยอดเฉลี่ย 411.45 ลานบาท 

เปนเงิน 1.59 ลานบาท

ผลตอบแทนการลงทุน 262,780,000.00 277,933,658.09 325,640,000.00 • เปนเงินปนผลตามอัตราการ

ถือหุนและดอกเบี้ยการลงทุนใน

หลักทรัพยรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ 

และตราสารการเงินอื่น จาก

ยอดเฉลี่ย 7,737.40 ลานบาท 

เปนเงิน 325.64 ลานบาท

คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 48,000.00 30,000.00 • คาดวาจะรับสมาชิก 300 ราย

อื่นๆ 10,000.00 288,765.80 10,000.00

1,064,390,000.00 1,053,992,070.26 1,146,820,000.00

ประมาณการรายได�ประจําป� 2559
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รายการ
ป 2558 ป 2559 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ จายจริง ประมาณการ

1. ดอกเบ้ียจาย 567,330,000.00 569,026,061.25 634,530,000.00 • เงินฝากประเภทตางๆ เงินกูยืม

และตั๋วเงิน

2. เงินเดือน 17,264,000.00 17,222,112.00 20,346,000.00

3. คาตอบแทน 3,307,000.00 2,445,974.00 3,338,000.00

4. คาวัสดุ 2,100,000.00 1,479,962.11 2,100,000.00

5. คาใชสอย 34,065,000.00 25,844,856.51 26,285,000.00

6. เงินสมทบกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ

1,992,000.00 1,777,996.17 2,377,000.00

7. คาเสื่อมราคาและ

คาตัดจาย

10,000,000.00 7,919,612.09 11,000,000.00

8. หนี้สงสัยจะสูญ 100,000.00 139,548.15 100,000.00

636,158,000.00 625,856,122.28 700,076,000.00

รายการ
ป 2558 ป 2559 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ จายจริง ประมาณการ

1. ประมาณการรายได 1,064,390,000.00 1,053,992,070.26 1,146,820,000.00

2. ประมาณการคาใชจาย 636,158,000.00 625,856,122.28 700,076,000.00

3. กําไรสุทธิ 428,232,000.00 428,135,947.98 446,744,000.00

ประมาณการค�าใช�จ�ายประจําป� 2559

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป� 2559
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ในป 2558 ทีป่ระชุมใหญสามญัประจําป กาํหนดวงเงินทีส่หกรณจะกูยมืหรอืการคํา้ประกนัไดไมเกนิ 5,000 ลานบาท 
เพื่อนํามาบริหารดานเงินทุนและบริหารสภาพคลองของสหกรณ โดยนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบถือใชวงเงิน 
5,000 ลานบาท เรียบรอยแลว

ในป 2558 สหกรณมีสินทรัพยรวม 24,296.15 ลานบาท ตราสารการเงินระยะยาวท่ีมีความม่ันคงประมาณ
7,337.40 ลานบาท และมีเงินรับฝากประมาณ 14,757.29 ลานบาท การบริหารงานจึงตองเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะ
อยางย่ิงสหกรณที่มีระบบเงินรับฝากเปนทุนดําเนินงานท่ีสําคัญ จึงจําเปนจะตองเตรียมการวางแผนใหเปนไปอยางรอบคอบ
และรัดกุม หากเกิดความจําเปนจะตองใชเงิน ดังนั้น เพื่อใหมีการบริหารเปนไปอยางเรียบรอย จึงขอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติวงเงินที่สหกรณจะกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําป 2559 ในวงเงิน 6,000 ลานบาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

การพิจารณาวงเงินท่ีสหกรณ�จะกู�ยืมหรือการค้ําประกัน
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ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กําหนดดังนี้ “ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งท่ีประชุมใหญ
เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวนํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ

จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด”
นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ ไววา ถาเปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน

ถาเปนนิติบุคคล ใหมีจํานวนหนึ่งนิติบุคคล
มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2543 ไดพิจารณาแลวมีมติวา สอมธ. มีความเปนสถาบันการเงินที่จําเปนตอง

รักษาในดานขอมูลเปนอยางดี ตองมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับขณะน้ี สอมธ. มีสินทรัพยและการใหบริการ
ที่มีปริมาณคอนขางสูง จึงเห็นสมควรเลือกผูตรวจสอบกิจการที่เปนนิติบุคคลที่มีความชํานาญและความรอบรูในเรื่องการเงิน
และการบัญชี และควรกําหนดไวเปนระเบียบเพื่อกําหนดคุณสมบัติ และการสรรหาตอไปนั้น

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44/2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 จึงไดพิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 2 ราย เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญเปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2559 คือ

1. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด
2. บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกผูตรวจสอบกิจการ เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ประจําป 2559 คือ
1. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด โดยมีนางวรกร แชมเมืองปก เปนผูตรวจสอบกิจการ
2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบไมเกิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

พิจารณาเลือกผู�ตรวจสอบกิจการและกําหนดค�าตอบแทนการตรวจสอบ
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สอมธ. เปนสหกรณที่กรมตรวจบัญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ โดย 
สอมธ. เปนผูคดัเลอืกผูสอบบญัชรีบัอนญุาตทีม่คีณุสมบตัติามระเบียบนายทะเบียนสหกรณและไดขึน้ทะเบียนเปนผูสอบบญัชี
สหกรณไวตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด และ สอมธ. ไดมีผูสอบบัญชีภาคเอกชนตั้งแตป 2536 เปนตนมานั้น

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44/2558  ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจํานวน 
3 ราย เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2559 คือ

1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
3. บริษัท คิว.ออดิทติ้ง จํากดั
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติคัดเลือกผูสอบบัญชี เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2559 

คือ
1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด โดยมี นายศิลปชัย รักษาพล เปนผูสอบบัญชี
2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบไมเกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าธรรมเนียมการตรวจสอบ
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