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เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเน่ืองจากการเสียชีวิต

 เปนสมาชิกนอยกวา 1 ป   ไดรับ 20,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป ไดรับ 30,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป ไดรับ 50,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 11 ป ถึง 15 ป ไดรับ 70,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป ไดรับ 90,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป ไดรับ 110,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป ไดรับ 130,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป ไดรับ 150,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 36 ป ถึง 40 ป ไดรับ 170,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 41 ป ถึง 45 ป ไดรับ 200,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 46 ปขึ้นไป  ไดรับ 230,000 บาท

การประสบอุบัติเหตุถึงกับสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ

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

การเบิกคารักษาพยาบาลในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเบิกไดครั้งละไมเกิน 15,000 บาท

ทุนสงเคราะห�สมาชิก หรือคู�สมรส หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิกประสบภัยพิบัติ

 ที่พักและทรัพยสินของสมาชิกเอง ตามความเสียหายจริงแตไมเกิน 50,000 บาท

 ที่พักและทรัพยสินของสมาชิกเชาอาศัยอยูติดตอกันมาไมนอยกวา 1 ป
 ไดรับความชวยเหลือไมเกินวงเงิน 20,000 บาท

 ที่พักและทรัพยสินของคูสมรส หรือบิดา หรือมารดาไดรับความชวยเหลือไมเกินวงเงิน 20,000 บาท

ทุนเพื่อการสงเคราะห�เกี่ยวกับการศพคู�สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิก

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

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
อัตราวันละแตไมเกินคร้ังละ 20 วันตอครั้ง 300 บาท

กองทุนเกษียณอายุราชการ

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

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

กรณีสมาชิกอายุครบ 61 ป� ถึง 90 ป�บริบูรณ�

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

โดยจํานวนเงินที่สมาชิกรับไปแลว จะหักออกจากเงินทดแทนตามสิทธิที่สมาชิกจะไดรับจากรณีเสียชีวิต

ทุนสาธารณประโยชน�เพื่อช�วยเหลือสมาชิกท่ีมหาวิทยาลัยให�ออกจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพ

 เปนสมาชิกนอยกวา 1 ป   10,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป 20,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป 40,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 11 ป ถึง 15 ป 60,000 บาท

 เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป 80,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป 100,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป 120,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 31 ป ถึง 35 ป 140,000 บาท
 เปนสมาชิกตั้งแต 36 ปขึ้นไป  160,000 บาท



ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ ออมทรัพย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ที่ไดดํารงอยูมาจนทุกวันน้ี เปนท่ีซึ่งสมาชิกสหกรณฯ
ที่เปนชาวธรรมศาสตรไดพึ่งพาในดานตางๆ ที่เก่ียวกับการเงิน ที่สําคัญ 
คือ เปนที่ทําใหสมาชิกไดมีสวนชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผานงาน
สหกรณ

แตเมื่อทําหนาที่ เป นสถาบันเก่ียวกับการเงิน ที่สมาชิกได
พึ่งอาศัยและไววางใจ สหกรณฯ ก็จําเปนที่จะตองตรวจตราการทํางานของตนอยางเขมงวด เพื่อรักษา
ความไววางใจ และดูแลเงินของมวลสมาชิกดวยความระมัดระวัง เพื่อใหสหกรณฯ คงความม่ันคงตลอดไป

ขอใหสหกรณฯ ไดประสบความสําเร็จ และอยูยั่งยืนดวยช่ือเสียงท่ีดีตลอดไป

 (ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร)
 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารจาก
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
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ป พ.ศ. 2560 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดดําเนินกิจการมาครบ 45 ป ซึ่งนับเปนเวลาท่ียาวนานของสหกรณ
ออมทรัพยแหงหน่ึงท่ีสมควรไดรับการยกยองในผลการดําเนินงานท่ี
เปนไปอยางตอเนื่องดวยความมั่นคงกาวหนามาเปนลําดับ สรางให
เกิดความเช่ือมั่นในหมูสมาชิกสหกรณและบุคคลภายนอกเปนอยางมาก 

ความสําเร็จของสหกรณนั้นไมไดขึ้นอยูกับความรูความสามารถ
ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพียงอยางเดียว หลักการพื้นฐาน
ที่นําไปสูเปาหมายคือ “ความสามัคคีของสมาชิกสหกรณ” ที่จะตองแสดงออกใหเห็นดวยการเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ของสหกรณที่จัดใหมีขึ้น โดยงานสําคัญคือการประชุมใหญสามัญประจําป ซึ่งสมาชิกจะได
รับทราบผลการดําเนินงานที่ผานมาและพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องที่สําคัญ ตลอดจนไดมีโอกาสเสนอแนะ
ความคิดเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพื่อนําไปพัฒนาสหกรณตอไป โดยผมขอช่ืนชมสมาชิก
ที่ไดสละเวลาเขารวมกิจกรรมท้ังหลายของ สอมธ. ในรอบปที่ผานมา

โลกปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีปญหาความทาทายใหมๆ
เกิดขึ้นมากมาย เชนการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ผมอยากให สอมธ. ชวยกันคิดถึงการเตรียมพรอม
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เพื่อใหการบริการสมาชิกยังคงสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยาง
เหมาะสม ขณะเดียวกันควรนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชเพื่อสงเสริมการทํางานและการดําเนินงานของสหกรณ
แตละดานใหรุดหนายิ่งขึ้น โดยทายที่สุดน้ี ผมขออวยพรใหกิจการของ สอมธ. จงประสบความสําเร็จเจริญกาวหนา 
และขอใหสมาชิกสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ทุกคน ไดรวมมือรวมใจชวยกันคนละไม
คนละมือเพ่ือให สอมธ. บรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งเปนท่ีพึ่งแกสมาชิก ดวยความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 (ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารจาก
อธิการบดี
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เรียน ทานสมาชิกและผูมีอุปการคุณที่เคารพย่ิงทุกทาน

ในรอบป 2560 ที่ผานมา สอมธ. ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานเปนที่น าพอใจ ถึงแมว า สถานการณทางเศรษฐกิจของ
ประเทศยังอยูในภาวะผันผวนตกตํ่าอยู สภาพการแขงขันกันทางดาน
การเงินการลงทุนมีมากข้ึน ทั้งการแขงขันกันเองภายในขบวนการ
สหกรณออมทรัพย และการแขงขันที่มาจาก ธนาคารและสถาบัน
การเงินหลายแหง รวมถึงขอจํากัดของหนวยงานราชการท่ีไดออกเกณฑกํากับตางๆ มากํากับสหกรณออมทรัพย 
โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารดานเงินทุน ทําใหชองทางในการหารายไดของ สอมธ. มีขอจํากัดและ
เสียโอกาสไป รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่สหกรณนําไปลงทุนนั้นอยูในอัตราที่ตํ่า นอกจากนี้ สอมธ. ยังมีภารกิจ
ที่จะตองรับผิดชอบตอสังคม โดยการจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การปรับปรุงเกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิก การจัดทําของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปของ สอมธ. 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 จึงทําใหในรอบป 2560 สอมธ. มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 9,029 คน
ในป 2559 เปน 9,372 คน ในป 2560 และทุนดําเนินงาน เพิ่มข้ึนจาก 25,956.98 ลานบาท ในป 2559 
เปน 27,731.69 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 476.15 ลานบาท สามารถจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินปนผลตามหุน
ที่ชําระแลวไดในอัตรารอยละ 7.00 ตอป เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนดอกเบ้ียเงินกูชําระระหวาง
ป 2560 ในอัตรารอยละ 15 ตอป จัดสรรเปนทุนสํารองไดไมตํ่ากวารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ รวมทั้ง จัดสรร
เขากองทุนเพื่อเปนสวัสดิการใหกับสมาชิกไดอยางเหมาะสมตามอุดมการณของสหกรณ

กระผมขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกทาน รวมทั้งคณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ี สอมธ. และ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกทานทุกระดับท่ีใหการสนับสนุน สอมธ. มาเปนอยางดีในรอบป 2560 
ที่ผานมา ในโอกาสท่ีกระผมตองครบวาระการดํารงตําแหนงประธานกรรมการ สอมธ. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2561 นี้ กระผมขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดใหการสนับสนุนกระผมดวยดีมาโดยตลอด และขอใหทาน
ใหการสนับสนุนคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมอยางดีเชนกัน และหวังวาทุกทานจะให การสนับสนุน สอมธ. 
เปนอยางดีเชนนี้ตลอดไป

 (รองศาสตราจารย นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล)
 ประธานกรรมการ

สารจาก
ประธานกรรมการ สอมธ.
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ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิและท่ีปรึกษา สอมธ. ป� 2560

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ

ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย

ผูชวยศาสตราจารย เต็มใจ สุวรรณทัต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จรรยศุภรินทร

รองศาสตราจารย ดร.มนูญ พาหิระ

ท่ีปรึกษา

นายปรเมศวร อินทรชุมนุม

ดร.อํานวยพล แจงเจริญ
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รองศาสตราจารย นพ.ศุภชัย  ฐิติอาชากุล

ประธานกรรมการ

นายอภินันท ชูหนู

รองประธานกรรมการ

วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด

รองประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี

รองประธานกรรมการ

นางสาวดุษฎี ชวงแกว

เหรัญญิก

นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท

กรรมการและเลขานุการ

่ ่

รายนามคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46/2560
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด



นางกนกรดา ศรวารี

กรรมการ

นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ

กรรมการ

นายจําลอง พันธุฤทธิ์

กรรมการ

นางสาวบรรจง นํ้านวล

กรรมการ

นายบุญเลิศ วั่นเส็ง

กรรมการ

นายพุทธิวัฒน วิเศษสิงห

กรรมการ

นางรัมภาพร สํารองกิจ

กรรมการ

นางสาวสายฝน อําพันศรี

กรรมการ

นายสิทธิชัย พันเศษ

กรรมการ

้ ่

์



นายรังษี ธารารมย

ผูจัดการ

นางสาวนงลักษณ สนีวลนนทสกลุ

ผูชวยผูจัดการ

นางบุศริน ชางอยู

ผูชวยผูจัดการ

นางสาวนิตยา โชครักษ

ผูชวยผูจัดการ

นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก

หัวหนาฝายบริการเงินออม

นายนุกูลกิต เรืองศรี

หัวหนาฝายบริการสินเชื่อ

นางทิพวรรณ วัฒนสิทธิ์กุล

เจาหนาที่อาวุโส

นางสาววาสนา กิ่งแกว

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวนุชจรี เทียนขาว

เจาหนาที่บริการเงินออม

นายสุเมธ คงกลอม

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวนันทกา เทพดินินทร

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางแพรวดาว วงศเฉลียว

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวธิดารัตน เข็มเพ็ชร

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นายนิธิโรจน แกววิเชียร

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวจงกลพร แตงเจริญ

เจาหนาท่ีบริการสินเชื่อ

นายภาณุวัฒน ขวัญเซง

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวโชติมา รักรุงเรือง

เจาหนาท่ีบัญชีและประมวลผล

นางกิติยา รามณรงค

เจาหนาที่บัญชีและประมวลผล

นางสุนันทา ญาณศีล

เจาหนาที่บริหารสหกรณ

นางสาวรักชนก นาคนาค

เจาหนาที่บริหารสหกรณ
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นายชวินโรจน โชครัตนมณฑล

พนักงาน

นางสาวกานดา เอี่ยมละออง

พนักงาน

นางแสงเทียน ปรุงแสง

ผูชวยผูจัดการ

นางศิวาพร ไชยวานิช

หัวหนาฝายบริการเงินออม

จ.ส.ต.หญิงศรีสุรีย มีแสงเงิน

เจาหนาที่อาวุโส

นางพรชนัน โรจนเสน

เจาหนาที่อาวุโส

นางสาวสุธารัตน จันทเนตร

เจาหนาที่อาวุโส

นางจันทวรรณ คุณนามพันธ

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวมณธิชา ถาวรวยัคฆ

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวณัฐณิชา งานขยัน

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวภัทรพร เสนาจันทร

เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวธนัชพัชร ฤกษดี

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวอรวรรณ กุลเกียรติงามดี

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวประภัสสร ทวีสิน

เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นายปณณวิชญ ชุมชื่น

เจาหนาท่ีบริการสินเชื่อ

นางสาวอุษณา เทียนมั่น

เจาหนาที่บริหารสหกรณ

นายชรินทร เทียรใส

พนักงาน
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ในป 2560 สมาชิก สอมธ. ยังใหความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาท่ี สอมธ. ที่ยึดมั่น
ในหลักการ ความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใสตรวจสอบได ความเอ้ืออาทร การบริการท่ีรวดเร็ว และคํานึงถึงความม่ันคง
ของสหกรณ โดยการนําเงินไปลงทุนที่ไมเสี่ยงภัย หรือมีความเส่ียงนอยท่ีสุด และใหผลตอบแทนทางการเงินท่ีดี รวมทั้ง
มีการจัดสรรผลประโยชนสูงสุดกลับคืนสูมวลสมาชิก รวมถึงชุมชนและสังคม ในป 2560 นับวา สอมธ.ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานในเกณฑที่นาพึงพอใจ จํานวนสมาชิก สอมธ.ไดเพิ่มขึ้นจาก 9,029 คน ในป 2559 เปน 9,372 คน
ในป 2560 หรือเพิ่มขึ้น 343 คน เนื่องจากบุคลากรรุนใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหความเชื่อมั่นในสิทธิประโยชนที่
จะไดรับจากการเปนสมาชิก สอมธ. และความมั่นคงของ สอมธ. ในขณะท่ีทุนดําเนินงานไดเพิ่มขึ้นจาก 25,956.98 ลานบาท 
ในป 2559 เปน 27,731.69 ลานบาท ในป 2560 หรือเพิ่มขึ้น 1,774.71 ลานบาท หรือรอยละ 6.84 โดยสวนใหญ
เปนการเพ่ิมขึ้นของเงินรับฝากจาก 16,570.12 ลานบาท ในป 2559 เปน 17,659.60 ลานบาท ในป 2560 หรือเพ่ิมขึ้น 
1,089.48 ลานบาท หรือรอยละ 6.57 เนื่องจากสมาชิกผูฝากมีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของ สอมธ.และผลตอบแทน
จากอัตราดอกเบ้ียเงินรบัฝากท่ีสงูกวาทีจ่ะไดจากสถาบันการเงินอืน่ ในขณะท่ีทนุเรือนหุนไดเพิม่ข้ึน จาก 4,430.70 ลานบาท 
ในป 2559 เปน 4,875.33 ลานบาท ในป 2560 หรือเพิ่มขึ้น 444.63 ลานบาท หรือรอยละ 10.04 เนื่องจากสมาชิก
มีความพอใจในอัตราเงินปนผลของทุนเรือนหุนของ สอมธ.ที่อยูในอัตราท่ีสูงมาก (รอยละ 8 ในป 2559) จึงทําใหมีสมาชิก
ถือหุนเพ่ิมมากข้ึนในรอบป 2560 ทุนสํารอง และทุนสะสมอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนจาก 1,517.16 ลานบาท ในป 2559 เปน
1,606.76 ลานบาท ในป 2560 หรือเพิ่มขึ้น 89.60 ลานบาท หรือรอยละ 5.91 เนื่องจาก สอมธ. มีขอบังคับ ในการจัดสรร
กําไรสุทธิไมตํ่ากวารอยละ 20 เขาเปนทุนสํารองทุกป ในขณะที่เงินกูยืมของ สอมธ.ไดเพิ่มข้ึนจาก 3,439.00 ลานบาท
ในป 2559 เปน 3,590.00 ลานบาท ในป 2560 หรือเพิ่มขึ้น 151.00 ลานบาท หรือรอยละ 4.39

การบริหารเงินทุนที่สําคัญของ สอมธ.ประกอบดวย เงินใหกูแกสมาชิก เงินใหกูแกสหกรณอื่น เงินลงทุนระยะสั้น
และระยะยาวท่ีใหผลตอบแทนสูงและไมขัดกับขอบังคับของนายทะเบียนสหกรณ เงินฝากธนาคารพาณิชย และชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ที่มีจุดมุงหมายเพื่อรักษาสภาพคลอง เปนยอดรวมทั้งสิ้น 27,743.99 ลานบาท 
โดยเปนเงินใหกูแกสมาชิกจํานวนเงิน 5,206.26 ลานบาท (ประกอบดวย เงินกูสามัญ 2,009.05 ลานบาท เงินกูฉุกเฉิน
17.53 ลานบาท และเงินกู พิเศษ 3,179.68 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 5.00 เทานั้น) เงินใหกู แก
สหกรณอื่น 7,322.88 ลานบาท และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณ เงินฝากธนาคารพาณิชย
และตราสารการเงินอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 15,214.85 ลานบาท

ในป 2560 สอมธ. มีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,153.88 ลานบาท ลดลงจากป 2559 ซึ่งมีรายได 1,154.79 ลานบาท
หรือลดลง 0.91 ลานบาท หรือรอยละ 0.07 โดยรายไดของ สอมธ. ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู จํานวน
253.46 ลานบาท (รอยละ 21.97) ดอกเบ้ียรับเงินลงทุน จํานวน 900.42 ลานบาท (รอยละ 78.01) และรายไดอื่นๆ
จํานวน 0.27 ลานบาท (รอยละ 0.02) ในขณะที่คาใชจายของ สอมธ. ไดเพิ่มข้ึนจาก 670.34 ลานบาท ในป 2559
เปน 677.73 ลานบาท ในป 2560 หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 7.39 ลานบาท หรือรอยละ 1.10 ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจาย
จากดอกเบี้ยจาย เปนจํานวน 619.17 ลานบาท (รอยละ 91.36 ของคาใชจายท้ังหมด) และคาใชจายในการดําเนินงาน
จํานวน 58.56 ลานบาท (รอยละ 8.64 ของคาใชจายทั้งหมด) ทําใหในป 2560 สอมธ.มีกําไรสุทธิ 476.15 ลานบาท

ผลการดําเนินงานในรอบป� 2560
โดยประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
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ในดานการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกในป 2560 สอมธ. ไดใชจายเงินทุนสาธารณประโยชนแกสมาชิกเปน
จํานวน 6,494,250.00 บาท โดยจายเปนเงินเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 3,561,350.00 บาท จายเพื่อสวัสดิการ
ของสมาชิก 2,643,400.00 บาท (การสมรส การศพ คารักษาพยาบาล สมาชิกผูเปนโสด) เพ่ือกิจกรรมและการกุศล
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 40,000.00 บาท และชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ 129,500.00 บาท
จายเงินกองทุนทดแทน 9,925,536.88 บาท เพื่อเปนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุใหแกสมาชิกทุกคนเปนจํานวนเงิน
1,346,908.00 บาท กรณีสมาชิกถึงแกกรรมจํานวน 27 ราย เปนเงิน 2,788,000.00 บาท คารักษาพยาบาลกรณี
ประสบอุบัติเหตุจํานวน 79 ราย เปนเงิน 303,628.88 บาท กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ จํานวน 1 ราย 
เปนจํานวนเงิน 300,000.00 บาท จายเงินกองทุนทดแทนรายปใหแกสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 61 ป ถึง 90 ป จํานวน
618 ราย เปนจํานวนเงิน 5,187,000.00 บาท และจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 117 ราย เปนจํานวนเงิน 
4,810,000.00 บาท

ในดานการพัฒนาคุณภาพวิชาการแกสมาชิกไดจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 210 คน ครั้งท่ี 1
วันที่ 17–18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 2 ระหวางวันท่ี 18–19 
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม โยโกะ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี ใชจายเงินจํานวน 698,000.70 บาท จัดสัมมนา
สมาชิกตามหนวยงาน 8 หนวยงาน (วิทยาลัยนวัตกรรม กองกิจการนักศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา กองบริหาร
ศูนยทาพระจันทร สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หอสมุดแหง มธ. กองบริการวิชาการ และ
โรงพิมพ มธ.) ใหเงินสนับสนุน 44,600.00 บาท จัดโครงการสงเสริมจริยธรรม “45 ป สอมธ. ปลูกปาเพื่อพอ” วันที่
3 มิถุนายน 2560 ใชจายเงินจํานวน 134,646.00 บาท โดยนําสมาชิกไปปลูกตนไม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยพัทยา จังหวัดชลบุรี

ในดานการพฒันาคุณภาพของกรรมการและเจาหนาที ่สหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จาํกดั ไดจดัสง
กรรมการดําเนินการเขารวมการสัมมนากรรมการใหม เขารวมสัมมนาไตรภาคีวชิาการ ระหวางสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด ในปนี้สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด เปนผูดําเนินการจัดสัมมนาระหวางวันที่
3–5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เชียงใหมแกรนดววิ จงัหวัดเชียงใหม เร่ือง “การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยยคุใหม 
เพื่อความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน”

ในดานการประชาสัมพันธ ไดจัดทําวารสารประจําเดือนของ สอมธ. จัดทําแผนปลิวประชาสัมพันธขาวสารเรงดวน
ควบคูกันไปกับการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซตออนไลน มีการจัดงานเล้ียงเกษียณอายุราชการประจําป 2560 ณ โรงแรม
รามาการเดนส เพื่อตอบแทนสมาชิกที่มีอุปการคุณแก สอมธ. มีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ผูบริหารมหาวิทยาลัย และ
ผูบริหารระดับคณะตางๆ คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่เขารวมโครงการรวมท้ังสิ้น 165 คน ใชจายไปจํานวน 
151,061.00 บาท

ในดานสนับสนุนขบวนการสหกรณออมทรัพย สอมธ. ไดใหการสนับสนุนทั้งดานเงินทุน การใหความรู ทางวิชาการ
ดานสหกรณออมทรัพย รวมท้ังการรวมเปนเจาภาพ การจัดสัมมนาวิชาการไตรภาคี การตอนรับและใหความรูแกกรรมการ
และเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยตางๆ ที่ขอมาดูงานการบริหารสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ในป 2560 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จาํกัด ยงัคงไดรบัการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการ
จากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมสงเสริมสหกรณในระดับดีเลิศ
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คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2560

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 ประจําป 2560 ประกอบดวย
 1. รองศาสตราจารย นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ประธานกรรมการ
 2. นายอภินันท ชูหนู รองประธานกรรมการ
 3. วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด รองประธานกรรมการ
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี รองประธานกรรมการ
 5. นางสาวดุษฎี ชวงแกว เหรัญญิก
 6. นางกนกรดา ศรวารี กรรมการ
 7. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ กรรมการ
 8. นายจําลอง พันธุฤทธ์ิ กรรมการ
 9. นายบุญเลิศ วั่นเส็ง กรรมการ
 10. นางสาวบรรจง นํ้านวล กรรมการ
 11. นายพุทธิวัฒน วิเศษสิงห กรรมการ
 12. นางรัมภาพร สํารองกิจ กรรมการ
 13. นางสาวสายฝน อําพันศรี กรรมการ
 14. นายสิทธิชัย พันเศษ กรรมการ
 15. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังผูมีความรูความสามารถและประสบการณดานการบริหารงานเขามาชวยในการ
ใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนเพื่อใหการบริหารงานเกิดความคลองตัว จึงไดแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 
เพื่อรับผิดชอบดําเนินงาน สอมธ. ดังนี้

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา สอมธ. ป 2560
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
ผูชวยศาสตราจารย เต็มใจ สุวรรณทัต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จรรยศุภรินทร
รองศาสตราจารย ดร.มนูญ พาหิระ

ที่ปรึกษา
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
ดร.อํานวยพล แจงเจริญ
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1. คณะอนุกรรมการวางแผน
ทําหนาท่ีการวางแผนและกําหนดแนวทาง และทิศทางนโยบายของสหกรณ การประเมินผลการดําเนินงาน

ของสหกรณ วางมาตรการและแนวทางเงินออมและเงินกูของสมาชิก รวมทั้งการวางแผน เพื่อการดําเนินการโครงการตางๆ 
เพื่อความกาวหนาและเจริญเติบโตของ สอมธ. ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. รองศาสตราจารย นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ประธานอนุกรรมการ
 2. นายอภินันท ชูหนู อนุกรรมการ
 3. วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด อนุกรรมการ
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี อนุกรรมการ
 5. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท อนุกรรมการ
 6. นางสาวดุษฎี ชวงแกว อนุกรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 8. นางแสงเทียน ปรุงแสง อนุกรรมการ
 9. นางบุศริน ชางอยู อนุกรรมการ
 10. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล เลขานุการ

2. คณะกรรมการอํานวยการ
ทําหนาที่บริหารและควบคุมสภาพคลองทางการเงินของสหกรณ การบริหารเงินเพื่อการ ลงทุนรวมทั้ง การควบคุม

บริหารงานจัดการ และการบริหารท่ัวไป ประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ
ผูจัดการ และผูชวยผูจัดการ ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. รองศาสตราจารย นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ประธานกรรมการ
 2. นายอภินันท ชูหนู กรรมการ
 3. วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด กรรมการ
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี กรรมการ
 5. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท กรรมการ

 6. นางสาวดุษฎี ชวงแกว กรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย กรรมการ
 8. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล กรรมการ
 9. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 10. นางบุศริน ชางอยู เลขานุการ

3. คณะกรรมการเงินกูพิเศษและฉุกเฉิน
ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองคําขอกู ประเภทพิเศษ วางแนวทาง ตรวจสอบ ติดตามใหเปนไปตามระเบียบ

แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ และมีอาํนาจในการอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน ดังมีรายนามตอไปนี้
 1. นายอภินันท ชูหนู ประธานกรรมการ
 2. นางสาวดุษฎี ชวงแกว กรรมการ
 3. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท กรรมการ
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 4. นายบุญเลิศ วั่นเส็ง กรรมการ
 5. นางสาวสายฝน อําพันศรี กรรมการ
 6. นายรังษี ธารารมย กรรมการ
 7. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 8. นายนุกูลกิต เรืองศรี เลขานุการ

4. คณะกรรมการเงินกูสามัญ
ทําหนาที่พิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินประเภทสามัญ และเงินกูขาราชการออกนอกระบบการตรวจสอบ การติดตาม 

รวมท้ังการวางแนวทางตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ และวัตถุประสงคของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ ดังมีรายนาม
ตอไปน้ี

 1. นายอภินันท ชูหนู ประธานกรรมการ
 2. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ กรรมการ
 3. นายจําลอง พันธุฤทธ์ิ กรรมการ
 4. นายบุญเลิศ วั่นเส็ง กรรมการ
 5. นางสาวบรรจง นํ้านวล กรรมการ
 6. นางสาวสายฝน อําพันศรี กรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย กรรมการ
 8. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 9. นายนกุูลกิต เรืองศรี เลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน เงินกองทุนทดแทน และกองทุนเกษียณ
อายุราชการ
ทาํหนาทีอ่นมุตัคิาํขอรบัการชวยเหลอืการฌาปนกจิสงเคราะห สาธารณภยั หรอืภยัพบิตัติางๆ เงนิทุนเพือ่การศกึษา 

เงินกองทุนทดแทน และเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ รวมทั้งการวางแนวทางในการใหการสงเคราะห และสวัสดิการตางๆ 

เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือแกสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอน และอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบ ดังมีรายนามตอไปนี้
 1. วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด ประธานอนุกรรมการ
 2. นางสาวดุษฎี ชวงแกว อนุกรรมการ
 3. นางกนกรดา ศรวารี อนุกรรมการ
 4. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ อนุกรรมการ
 5. นายจําลอง พันธุฤทธ์ิ อนุกรรมการ
 6. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 7. นางแสงเทียน ปรงุแสง อนุกรรมการ
 8. นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก เลขานุการ
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6. คณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อการศึกษาสหกรณออมทรัพย
ทําหนาที่จัดอบรม สัมมนา และวิเทศวิชาการ เพื่อพัฒนากรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก โดยมีจุดประสงค

เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกในบทบาทหนาที่ของตนเอง อันจะกอใหเกิดการพัฒนา
เจริญเติบโตแก สอมธ. อยางมีเสถียรภาพ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนจัดอบรมสัมมนาแกขบวนการสหกรณ
ทั่วไป ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานอนุกรรมการ
 2. วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด อนุกรรมการ
 3. นางกนกรดา ศรวารี อนุกรรมการ
 4. นายพุทธิวัฒน วิเศษสิงห อนุกรรมการ
 5. นางรัมภาพร สํารองกิจ อนุกรรมการ
 6. นายสิทธิชัย พันเศษ อนุกรรมการ
 7. นางสาวนิตยา โชครักษ เลขานุการ

7. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
ทําหนาที่เผยแพรขาวสาร และใหความรูความเขาใจในเร่ืองการบริหารงานของ สอมธ. แกมวลสมาชิก เสริมสราง

ความเขาใจอันดีระหวาง สอมธ. สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่ ตลอดจนสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี
กับสหกรณอื่น ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท ประธานอนุกรรมการ
 2. นางสาวบรรจง นํ้านวล อนุกรรมการ
 3. นายพุทธิวัฒน วิเศษสิงห อนุกรรมการ
 4. นางรัมภาพร สํารองกิจ อนุกรรมการ
 5. นายสิทธิชัย พันเศษ อนุกรรมการ
 6. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 7. นางบุศริน ชางอยู อนุกรรมการ
 8. นางสุนันทา ญาณศีล เลขานุการ

8. คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร
ทําหนาที่ในการศึกษา วางแผน และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับ

การใหบรกิารแกสมาชกิและการบรหิารงานใหเหมาะสมกบัขนาด และธรุกิจของ สอมธ. ใหเปนไปอยางตอเนือ่ง ทัง้ในปจจบุนั
และอนาคต รวมถึงการจัดซื้อ จัดจาง และการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งใหมีอํานาจในการตรวจรับระบบ
คอมพิวเตอรทั้ง Hardware และ Software ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด ประธานอนุกรรมการ
 2. ดร.อํานวยพล แจงเจริญ อนุกรรมการ
 3. นายอภินันท ชูหนู อนุกรรมการ
 4. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท อนุกรรมการ
 5. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
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 6. นางแสงเทียน ปรุงแสง  อนุกรรมการ
 7. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล เลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 มีนโยบายบริหารการเงินโดยยึดหลักความม่ันคงและใหผลตอบแทนดีที่สุด
เพื่อสรางความมีเสถียรภาพใหกับ สอมธ. และรักษาผลประโยชนใหแกมวลสมาชิก สวนนโยบายการบริหารงานยึดหลัก
กระจายการบริหารใหกับคณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการตางๆ ซึ่งรับผิดชอบภายใตกฎ ระเบียบ มติ และ
ขอบงัคบั สอมธ. รวมทัง้การปฏิบตัหินาทีด่วยความเขมแขง็ ซือ่สตัย สจุรติ และดวยจติสาํนกึทีด่ขีองเจาหนาท่ี สอมธ. ทกุคน 
มผีลทาํใหการดําเนินงานของ สอมธ. ในรอบป 2560 ประสบผลสําเรจ็ในระดับหนึง่ สามารถทํากาํไรใหแกสหกรณฯ ไดอยาง
เหมาะสมกบัสภาวการณเงนิในปจจุบนั การเพิม่ขึน้ของทนุดาํเนนิการแสดงใหเหน็วา สอมธ. มเีสถียรภาพทางการเงนิท่ีมัน่คง 
ความสําเร็จที่ สอมธ. ไดรับมาทั้งหมดเกิดจากความไววางใจ ความเชื่อใจ และความศรัทธาของสมาชิกท่ีมีตอ สอมธ. ดังนั้น 
เพื่อตอบแทนสมาชิกทุกทาน สอมธ. พยายามอยางยิ่งท่ีจะสรางสรรคสิ่งตางๆ ที่เปนประโยชนกลับคืนสูสมาชิกในทุกๆ ดาน
ทั้งทางตรงและทางออมดังรายละเอียดตอไปนี้

ป 2560 ป 2559 ผลตาง หนวย

1. สมาชิกเขาใหม 465 514 (49) คน

2. ทุนดําเนินงาน 27,731.69 25,956.98 1,774.71 ลานบาท

 2.1 ทุนเรือนหุน 4,875.33 4,430.70 444.63 ลานบาท

 2.2 เงินรับฝาก 17,659.60 16,570.12 1,089.48 ลานบาท

 2.3 ทุนสํารอง, ทุนสะสมและอื่นๆ 1,606.76 1,517.16 89.60 ลานบาท

 2.4 เงินกูยืม 3,590.00 3,439.00 151.00 ลานบาท

3. เงินใหกูแกสมาชิก 5,206.26 4,985.90 220.36 ลานบาท

4. กําไรสุทธิ 476.15 484.45 (8.30) ลานบาท

สําหรับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ สอมธ. ในป 2560 พอสรุปรายละเอียดไดดังนี้

1. ดานการบริหารงานทั่วไป
1.1 ดานสมาชิก ดวยการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพของ สอมธ. และยึดหลักคืนผลประโยชนกลับสู

สมาชิกใหดีที่สุด ยอมเปนแรงจูงใจใหมีผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก ซึ่งในป 2560 มีจํานวน 465 ราย สรุปจํานวนสมาชิก
มีดังนี้

 จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 9,029 คน
 บวก สมาชิกสมัครใหมระหวางป 465 คน
   9,494 คน

หัก พนจากสมาชิกภาพระหวางป 95 คน
  สมาชิกถึงแกกรรมระหวางป 27 คน
 จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 9,372 คน
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1.2 ดานการใหบริการเงินรับฝากจากสมาชิก การดําเนินงานในรอบป 2560 ยังคงใหความสําคัญเกี่ยวกับ
บริการดานเงินฝาก โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่ใหกับสมาชิกจะตองสูงกวาธนาคารพาณิชย เพื่อเปนการรักษาฐาน ลูกคา
เงินรับฝากของ สอมธ. ตลอดจนเพื่อใหสามารถแขงกับสถาบันการเงินภายนอกได รวมทั้งเพื่อเปนการสงเสริมการออมของ
สมาชิกโดยยึดตามหลักการของสหกรณ คือการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และดวยความเช่ือมั่นและ
ความไววางใจของสมาชิกที่มีตอ สอมธ. ทําใหยอดเงินรับฝากของสมาชิก ณ สิ้นป 2560 มีจํานวนถึง 17,659.60 ลานบาท

1.3 ดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก สอมธ. ใหบริการเงินกูแกสมาชิกเพ่ือมุงชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนดานการเงิน อีกทั้งชวยเสริมสรางฐานะความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้นในป 2560 สอมธ.
ไดปรับปรุงระเบียบ สอมธ.วาดวยวาดวยเงินกูพิเศษ ดังนี้

1. ปรบัเพ่ิมวงเงินกูและปรับชวงอายุการเปนสมาชิก โดยกาํหนดชวงอายุการเปนสมาชิกและวงเงินกูใหม 
เพื่อสงเสริมใหสมาชิกมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และสอดคลองกับราคาบานท่ีปรับราคาสูงขึ้น ตลอดจนเพ่ือใหรองรับกับ
เงินไดรายเดือนของสมาชิกที่ไดปรับสูงขึ้นจากการเปล่ียนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานของรัฐ โดยสมาชิกที่มี
อายุการเปนสมาชิก 132 เดือน สามารถกูไดถึง 15,000,000.00 บาท

2. ปรับราคาประเมินคากอสรางและส่ิงปลูกสราง เพื่อใหการประเมินราคาคากอสรางอาคารและ
สิ่งปลูกสรางสอดคลองกับระยะเวลาและสภาพการใชงานของสิ่งปลูกสรางที่สมาชิกนํามาเปนหลักประกันการกูในแตละครั้ง
ซึ่งจะประกอบดวยสิ่งปลูกสรางที่สรางเกิน 10 ป หรือสิ่งปลูกสรางท่ีสรางมานอยกวา 10 ป รวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่สราง
ในปปจจุบัน

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก
ประจําป 2560 และ 2559

ประเภทเงินกู
ป 2560 ป 2559 เพิ่ม (ลด)

ยอดคงเหลือ (ลานบาท) 
ณ 31 ธ.ค. 60

สัญญา จํานวนเงิน สัญญา จํานวนเงิน สัญญา จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

1. ฉุกเฉิน 4,775 117,858,400.00 4,729 100,841,800.00 46 17,016,600.00 16.87 17.53 0.34

2. สามัญ 3,929 1,347,019,349.00 4,283 1,383,074,200.00 (354) (36,054,851.00) (2.61) 1,945.88 37.38

3. ขาราชการ
นอกระบบ

91 38,360,000.00 52 24,970,000.00 39 13,420,000.00 53.74 56.31 1.08

4. ปนผล 579 7,092,900.00 632 6,576,500.00 (53) 516,400.00 7.85 6.35 0.12

5. ฟาใส – – – – – – – 0.45 0.01

6. มหาอุทกภัย – – – – – – – 0.06 0.00

7. พิเศษ 778 1,347,622,460.00 728 1,309,543,490.00 50 38,078,970.00 2.91 3,179.68 61.07

10,152 2,857,953,109.00 10,424 2,825,005,990.00 (272) 32,977,119.00 1.17 5,206.26 100.00
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1.3.1 จากตารางดังกลาว สมาชิกไดใชบริการดานเงินกูพิเศษถึงจํานวน 3,081.04 ลานบาท เทากับ
รอยละ 61.79 ของยอดเงินที่ใหสมาชิกกูทั้งหมดแสดงใหเห็นวาสมาชิกไดกูเงินเพื่อนําไปใชจายในการชวยเสริมสราง
ฐานะความเปนอยูของตนใหดีขึ้น

1.3.2 จํานวนการกูพิเศษ ป 2560 จํานวน 778 ราย นั้นสามารถแยกประเภทไดดังนี้
- เพื่อการเคหะสงเคราะห 649 ราย เปนเงิน 1,215,769,560.00 บาท
- เพื่อซื้อที่ดิน 20 ราย เปนเงิน 33,528,000.00 บาท
- เพื่อซื้อรถยนต 9 ราย เปนเงิน 4,743,000.00 บาท
- เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 100 ราย เปนเงิน 93,581,900.00 บาท

1.4 ดานการลงทุนของ สอมธ. จากความศรัทธาและเช่ือมั่นของสมาชิกที่มีตอ สอมธ. ทําใหสามารถ
ระดมเงินจากสมาชิกไดในจํานวนท่ีสูงข้ึนทุกป ซึ่งเงินรับฝากเหลานี้ถือเปนทุนดําเนินงานสวนสําคัญท่ีนํามาบริหารกิจการ
คณะกรรมการดําเนินการไดยึดหลักปฏิบัติวาจะตองสนองตอบความตองการของสมาชิก สอมธ. กอนเปนความสําคัญ
ลําดับแรก ดังจะเห็นวา สอมธ. อนุมัติใหเงินกูแกสมาชิกไดเต็มตามสิทธิอยางครบถวนตลอดมา นอกจากนี้การพิจารณา
ลงทุนในระยะสั้นมีสวนสําคัญในการบริหารสภาพคลองดวยเพื่อใหมีเงินสดหมุนกลับมาใชไดโดยเร็ว โดย สอมธ. พิจารณา
ลงทุนระยะส้ันกับสถาบันการเงินที่มีฐานะม่ันคง

ทุนดําเนินงานสวนที่เหลือ สอมธ. ไดหาแหลงลงทุนภายนอกโดยการใหสินเช่ือแกสหกรณออมทรัพย
หนวยราชการดวยกันทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเปนการสนับสนุนขบวนการสหกรณ และเสริมสรางความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในระหวางสหกรณ โดยคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาลงทุนเฉพาะกับสหกรณที่มีฐานะทางการเงิน
ที่มั่นคง นอกจากนี้ยังตองจัดใหมีการคํ้าประกันในฐานะสวนตัวโดยคณะกรรมการดําเนินการทั้งชุดและผูจัดการของ
สหกรณนั้นดวย ในรอบป 2560 สอมธ. ไดลงทุนกับสหกรณอื่นเปนจํานวนเงิน 10,591.24 ลานบาท และมียอดคงเหลือ
ณ สิน้ป 2560 จาํนวน 7,322.88 ลานบาท ไดรบัผลตอบแทนท้ังสิน้ 517.28 ลานบาท เปนรอยละ 44.80 ของรายได สอมธ. 
ประจําป 2560 และสืบเน่ืองจากความท่ีมีสภาพคลองในระบบสหกรณมาก ทําใหสหกรณตองปรับตัวในการนําเงินไปลงทุน
ในรูปแบบอื่นๆ ที่ใหไดผลตอบแทนอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความมั่นคงของสหกรณมากกวาผลตอบแทน โดยการลงทุน
ในรูปของพันธบัตร หุนกู และเงินฝาก ณ สิ้นป 2560 มียอดคงเหลือจํานวน 15,214.85 ลานบาท

1.5 ดานเงินทุนสาธารณประโยชน ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ที่ประชุมไดอนุมัติการจัดสรร
เงินทุนสาธารณประโยชนเปนจํานวนเงิน 4,092,939.79 บาท รอยละ 0.84 ของกําไรสุทธิประจําป 2559 ซึ่งการจัดสรร
ดังกลาว มีจุดมุงหมายในการใชเพื่อจัดสรรสวัสดิการตาง ๆ กลับคืนสูตัวสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเปนสําคัญ

สําหรับในป 2560 คณะอนุกรรมการทุนสาธารณประโยชน ไดปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อใหสมาชิกไดรับ
สวัสดิการเพิ่มขึ้นจํานวน 2 ระเบียบ ดังนี้

1. ระเบียบเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพคูสมรส บุตร บิดา และมารดา
ของสมาชิก โดยไดขยายฐานการเปนสมาชิกข้ึนอีก 1 ระดับ เปนอายุการเปนสมาชิกสูงสุด 46 ปขึ้นไป เพ่ือใหสอดคลอง
กับอายุการเปนสมาชิกของ สอมธ. โดยสมาชิกจะไดรับเงินสูงสุด 15,000 บาท

2. ระเบียบเงินกองทุนทดแทนสมาชิกเน่ืองจากเสียชีวิตหรือไดรับอันตรายแกรางกาย โดยไดขยายฐาน
การเปนสมาชิกขึ้นอีก 1 ระดับ เปนอายุการเปนสมาชิกสูงสุด 46 ปขึ้นไป เพื่อใหสอดคลองกับอายุการเปนสมาชิกของ
สอมธ. โดยสมาชิกจะไดรับเงินสูงสุด 230,000 บาท รวมถึงการปรับอายุของสมาชิก สําหรับในกรณีที่รับเงินสวนหนึ่งไปกอน
ในฐานะสมาชิกผูสูงอายุโดยไดปรับอายุของสมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต 61 ป ถึงอายุ 90 ปบริบูรณ เนื่องจากปจจุบันมีสมาชิก
ที่มีอายุเกินกวา 85 ปเพิ่มมากขึ้น

 สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด 25

ระเบียบวาระท่ี 3 3



ในป 2560 สอมธ. ไดจายเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย และบริจาคเพื่อสาธารณกุศลเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,494,250.00 บาท จาย
เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเปนจํานวนเงิน 9,925,536.88 บาท และจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการเปนจํานวนเงิน 
4,810,000.00 บาท รวมเปนเงินที่จายเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 21,229,786.88 บาท

1. จายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 1,336 ทุน 3,561,350.00 บาท
2. จายเงินทุนเกี่ยวกับการสมรสของสมาชิก 82 ราย 123,000.00 บาท
3. จายเพื่อการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของคูสมรส 1,778,000.00 บาท

 หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา 191 ราย
4. จายเพื่อสมทบเปนคารักษาพยาบาล 460 ราย 614,400.00 บาท
5. จายเพื่อสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสด 12 ราย 18,000.00 บาท
6. จายเงินสมทบเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 22 ราย 110,000.00 บาท
7. จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภยัพิบัติ 33 ราย 129,500.00 บาท

จายทุนสาธารณประโยชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยและรวมการกุศลตางๆ
1. บริจาคกฐินพระราชทาน มธ. 40,000.00 บาท
2. ถวายเงินเปนพระราชกุศลในการเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลฯ 90,000.00 บาท
3. บริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยทวม สอ.ครูสกลนคร จํากัด 30,000.00 บาท

จายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก
1. กรณีสมาชิกเสียชีวิต 27 ราย 2,788,000.00 บาท
2. กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุจายคารักษาพยาบาล 79 ราย 303,628.88 บาท
3. กรณีสมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบตัิเหตุ 1 ราย 300,000.00 บาท
4. กรณีสมาชิกอายุครบ 61-90 ปบริบูรณ จํานวน 618 ราย 5,187,000.00 บาท

จายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ
- กรณีเกษียณอายุราชการ จํานวน 117 ราย 4,810,000.00 บาท

นอกจากนีแ้ลว สอมธ. ยงัไดใหการเอือ้อาทรตอชมุชนและสงัคมอกีเปนจาํนวน 11,187,245.00 บาท 
ดังนี้

 1. สนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2,000,000.00 บาท
 2. สนับสนุนการจัดทําหนังสือครบรอบ 83 ป มธ. 20,000.00 บาท
 3. สนบัสนุนการออกรานวันปรีดี พนมยงค 10,000.00 บาท
 4. จัดทําของขวัญปใหมสําหรับสมาชิกและผูฝากเงิน 2,586,245.00 บาท
 5. จัดทําเสื้อแจ็คเก็ตครบ 45 ป สอมธ.สําหรับสมาชิก 6,450,000.00 บาท
 6. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 1,000.00 บาท
 7. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบวิทยาลัยสหวิทยาการ 1,000.00 บาท
 8. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบวิทยาลัยนวัตกรรม 1,000.00 บาท
 9. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสหเวชศาสตร 1,000.00 บาท
 10. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะทันตแพทยศาสตร 1,000.00 บาท
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 11. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันไทยคดีศึกษา 1,000.00 บาท
 12. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบวิทยาลัยพัฒนาศาสตรปวย อึ๊งภากรณ 1,000.00 บาท
 13. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,000.00 บาท
 14. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม 1,000.00 บาท
 15. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะแพทยศาสตร 1,000.00 บาท
 16. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะศิลปกรรมศาสตร 1,000.00 บาท
 17. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,000.00 บาท
 18. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะเภสัชศาสตร 1,000.00 บาท
 19. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะรัฐศาสตร 1,000.00 บาท
 20. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะเศรษฐศาสตร 1,000.00 บาท
 21. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 1,000.00 บาท
 22. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 1,000.00 บาท
 23. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1,000.00 บาท
 24. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะพยาบาลศาสตร 1,000.00 บาท
 25. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะศิลปศาสตร 1,000.00 บาท
 26. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะวิศวกรรมศาสตร 1,000.00 บาท
 27. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสาธารณสุขศาสตร 1,000.00 บาท
 28. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบหอสมุดแหง มธ. 1,000.00 บาท
 29. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบ มธ.ศูนยรังสิต 1,000.00 บาท
 30. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 1,000.00 บาท
 31. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 1,000.00 บาท
 32. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 1,000.00 บาท
 33. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบวิทยาลัยโลกคดีศึกษา 1,000.00 บาท
 34. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 1,000.00 บาท
 35. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันภาษา 1,000.00 บาท
 36. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีของสหกรณออมทรัพย

ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 1,000.00 บาท
 37. รวมทําบุญทอดผาปามหากุศลของสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน

เพื่อจัดซื้อที่ดินและสรางอาคารอเนกประสงค 1,000.00 บาท
 38. รวมบริจาคเงินใหกับสหกรณออมทรัพยตํารวจนครศรีธรรมราช จํากัด

เพื่อนําไปชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวม 20,000.00 บาท
 39. รวมบริจาคเงินเพื่อสรางบานชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

ของสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด 3,000.00 บาท
 40. รวมทําบุญทอดผากฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,000.00 บาท
 41. รวมสนับสนุนโครงการวันสรางพลังความรักสูคนพิการ

ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 1,000.00 บาท
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 42. สนับสนุนการจัดสัมมนาของชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30,000.00 บาท

 43. รวมทําบุญเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสรางอุโบสถ
ของวัดถํ้าคีรีธรรม 1,000.00 บาท

 44. รวมทําบุญเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 1,000.00 บาท
 45. รวมทําบุญเปนเจาภาพทอดผาปามหากุศลของ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 1,000.00 บาท
 46. รวมทําบุญผาปามหากุศลเพื่อจัดตั้งศูนยฝกอาชีพคนพิการอาเซียน

ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 1,000.00 บาท
 47. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 1,000.00 บาท
 48. รวมสนับสนุนเงินวันครบรอบกอตั้ง 40 ปสหกรณออมทรัพย

การเคหะแหงชาติ จํากัด 1,000.00 บาท
 49. รวมสนับสนุนเงินในการจัดงาน “สี่สิบหาปที่มั่นใจ กาวตอไปอยางมั่นคง”

ของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด 1,000.00 บาท
 50. รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสหกรณสามัคคีของสันนิบาติสหกรณแหงประเทศไทย 1,000.00 บาท
 51. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินของมหาวิทยาลยัพระจอมเกลาธนบุรี 1,000.00 บาท
 52. รวมทําบุญกฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี จํากัด 1,000.00 บาท
 53. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 1,000.00 บาท
 54. รวมทอดกฐินสามัคคีของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 1,000.00 บาท
 55. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินของกรมสงเสริมสหกรณ 1,000.00 บาท
 56. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป 2560

ของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 1,000.00 บาท
 57. รวมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมที่ไมใชสารเคมี

ของโรงเรียนบานดวด จังหวดัชุมพร 1,000.00 บาท

 58. รวมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรม CSR ของ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 1,000.00 บาท

 59. รวมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน
ของคนพิการและดอยโอกาส ของสมาคมสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
และผูดอยโอกาสคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1,000.00 บาท

 60. สนับสนุนการจัดสัมมนาของชมรมผูจัดการสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 5,000.00 บาท
 61. รวมทําบุญเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีของวัดถํ้าผาเดน จังหวัดสกลนคร 1,000.00 บาท
 62. รวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินของสหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด 1,000.00 บาท
 63. รวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินสามัคคีของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ. 1,000.00 บาท
 64. รวมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

โครงการแดนอง โครงการ 3 ของสหกรณออมทรัพยครูแพร 1,000.00 บาท
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 65. รวมทําบุญทอดผากฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 1,000.00 บาท

 66. รวมทําบุญทอดผากฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 1,000.00 บาท
 67. รวมทําบุญถวายผากฐินพระราชทานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด 1,000.00 บาท
 68. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1,000.00 บาท
 69. รวมทําบุญทอดผากฐินสามัคคี ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกระบ่ี จํากัด 1,000.00 บาท
 70. รวมสมทบทนุสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีของสหกรณออมทรัพย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด 1,000.00 บาท

 71. รวมเปนเจาภาพในการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู
ของสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 1,000.00 บาท

 72. รวมสนับสนุนของขวัญในการจัดงานวันเด็กประจําป 2561
ของงานบริหารศูนยพัทยา มธ. ศูนยพัทยา 1,000.00 บาท

1.6 ดานการพฒันาความรูกบัสหกรณออมทรัพยใหแกสมาชิก กรรมการดาํเนนิการ เจาหนาท่ีสหกรณ และ
ขบวนการสหกรณ

สัมมนาเพื่อสมาชิก
1. สนับสนุนโครงการสัมมนาสมาชิกตามหนวยงานตางๆ ทีข่อสนบัสนนุมายงั สอมธ. โดย สอมธ. สงผูแทนเขา

รวมบรรยายใหความรูเกี่ยวกับสหกรณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. วิทยาลัยนวัตกรรม
2. กองกิจการนักศึกษา
3. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
4. กองบริหารศูนยทาพระจันทร
5. สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7. กองบริการวิชาการ
8. โรงพิมพ มธ.

2. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจกับสมาชิกในเร่ืองเก่ียวกับสหกรณและ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับสมาชิก สรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกกับกรรมการและ
เจาหนาที่จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 17–18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 
และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม โยโกะ ริเวอรแควรีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี

3. จัดโครงการเสริมสรางวิชาชีพแกสมาชิก เพื่อสรางรายไดเสริมใหแกสมาชิกจํานวน 6 ครั้ง ดังนี้
(1) เตาฮวยนมสด จํานวน 2 ครั้ง วันที่ 10 มิถุนายน 2560 และวันที่ 24 มถิุนายน 2560
(2) กาแฟโบราณ จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
(3) วุนสายรุง จํานวน 2 ครั้ง วันที่ 19 สิงหาคม 2560 และวันที่ 26 สิงหาคม 2560
(4) ขนมเปยไหวพระจันทร จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 16 กันยายน 2560
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สัมมนากรรมการและเจาหนาที่และเพ่ือขบวนการสหกรณ
1. จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่จํานวน 3 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

และประเมินผลการดําเนินงานประจําป 2559 รวมท้ังการกําหนดแผนงานและเปาหมายการดําเนินงานประจําป 2560
ระหวางวันท่ี 20–22 มกราคม 2560 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 จัดสัมมนา เพ่ือ
ปฐมนิเทศกรรมการชุดที่ 46/2560 เพื่อเพิ่มพูนความรูดานการบริหารเงินทุน การบริหารจัดการ และเพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางกรรมการกับเจาหนาที่ ระหวางวันที่ 24–26 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เวลคัมเวิรล บีช รีสอรท แอนดสปา
จังหวัดชลบุรี และคร้ังท่ี 3 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานประจํางวดคร่ึงป 2560 ระหวางวันที่ 
21–23 กรกฎาคม 2560 ณ เรือนเครือวัลย ริเวอรไซด จังหวัดนครปฐม

2. จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ระหวางสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ระหวาง วันที่ 3–5 
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม เรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยยุคใหม
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

การเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม
1. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 จัดโครงการสงเสริมจริยธรรม “45 ป สอมธ. ปลูกปาเพื่อพอ” โดยนําสมาชิก 

ไปปลูกตนไม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา จังหวัดชลบุรี

2. สถานภาพดานเงินกูของสมาชิก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จํานวนสมาชิก 9,372 คน
จํานวนสมาชิกที่มีหนี้กับ สอมธ. 5,327 คน คิดเปนอัตรารอยละ 56.84
จํานวนสมาชิกที่ไมมีหนี้กับ สอมธ. 4,045 คน คิดเปนอัตรารอยละ 43.16

3. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปที่แลว

ป 2560 ป 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว 4,875,331,230.00 4,430,700,810.00 444,630,420.00

ทุนสํารองและทุนอื่น 1,606,755,356.27 1,517,167,934.36 89,587,421.91

เงินรับฝาก ณ วันสิ้นป 17,659,599,100.04 16,570,122,650.14 1,089,476,449.90

เงินกูยืม 3,590,000,000.00 3,439,000,000.00 151,000,000.00

รวมเปนทุนดําเนินงานท้ังสิ้น 27,731,685,686.31 25,956,991,394.50 1,774,694,291.81

เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป 2,857,953,109.00 2,825,005,990.00 32,947,119.00

เงินชําระคืนเงินกูระหวางป 2,637,590,161.11 2,407,960,054.16 229,630,106.95

เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิกเมื่อสิ้นป 5,206,267,115.89 4,985,904,168.00 220,362,947.89

กําไรสุทธิ 476,151,863.52 484,449,203.17 (8,297,339.65)
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4. คําชี้แจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ
4.1 สมาชิกภาพ

จํานวนสมาชิกเมื่อตนป 2560 9,029 ราย
บวก ระหวางปสมาชิกเขาใหม 465 ราย
หัก ระหวางปสมาชิกลาออก 95 ราย
 ระหวางปสมาชิกตาย 27 ราย
คงเหลือเปนสมาชิกเมื่อสิ้นป 9,372 ราย

ป 2560 ป 2559

4.2 เงินสะสมรายเดือนและหุน

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

บวก ไดรับคาหุนระหวางป 487,999,310.00 441,258,490.00

4,918,700,120.00 4,459,363,430.00

หัก จายคืนคาหุนเนื่องจากสมาชิกลาออก 43,368,890.00 28,662,620.00

คงเหลือเปนทุนเรือนหุนเมื่อสิ้นป 4,875,331,230.00 4,430,700,810.00

ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น 444,630,420.00 412,595,870.00

4.3 เงินรับฝากจากสมาชิก

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

บวก เงินรับฝากระหวางป 26,221,261,112.18 26,387,319,254.86

42,791,383,762.32 41,144,613,396.94

หัก เงินถอนระหวางป 25,131,784,662.28 24,574,490,746.80

ยอดเงินรับฝากคงเหลือเมื่อสิ้นป 17,659,599,100.04 16,570,122,650.14

ยอดเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 1,089,476,449.90 1,812,828,508.06

รายละเอียดของเงินรับฝากแตละประเภทดังนี้
4.3.1 เงินรับฝากออมทรัพย

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

บวก เงินรับฝากระหวางป 6,645,097,534.54 6,427,902,287.39

7,918,998,319.43 7,598,187,375.28

หัก เงินถอนระหวางป 6,521,490,517.79 6,324,286,590.39

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยคงเหลือเมื่อสิ้นป 1,397,507,801.64 1,273,900,784.89

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยเพิ่มข้ึน 123,607,016.75 103,615,697.00
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ป 2560 ป 2559

4.3.2 เงินรับฝากออมทรัพยสินทวี

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 832,764,285.31 891,151,836.32

บวก เงินรับฝากระหวางป 1,332,389,098.03 1,542,646,273.82

2,165,153,383.34 2,433,798,110.14

หัก เงินถอนระหวางป 1,362,043,679.61 1,601,033,824.83

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวีคงเหลือเมื่อสิ้นป 803,109,703.73 832,764,285.31

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวี (ลดลง) (29,654,581.58) (58,387,551.01)

4.3.3 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการ

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 2,453,100.00 2,295,200.00

บวก เงินรับฝากระหวางป 288,299.04 215,106.75

2,741,399.04 2,510,306.75

หัก เงินถอนระหวางป 99,499.04 57,206.75

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อสวัสดิการคงเหลือเมื่อสิ้นป 2,641,900.00 2,453,100.00

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อสวัสดิการเพิ่มขึ้น 188,800.00 157,900.00

4.3.4 เงินรับฝากประจํา

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 14,461,004,479.94 12,693,562,017.87

บวก เงินรับฝากระหวางป 18,243,486,180.57 18,416,555,586.90

32,704,490,660.51 31,110,117,604.77

หัก เงินถอนระหวางป 17,248,150,965.84 16,649,113,124.83

ยอดเงินรับฝากประจําคงเหลือเมื่อสิ้นป 15,456,339,694.67 14,461,004,479.94

ยอดเงินรับฝากประจําเพิ่มขึ้น 995,335,214.73 1,767,442,462.07

4.4 เงินกู

ยอดเงินกูเมื่อตนป 3,439,000,000.00 3,179,000,000.00

บวก กูเพิ่มระหวางป 60,682,000,000.00 70,404,000,000.00

64,121,000,000.00 73,583,000,000.00

หัก ชําระคืนระหวางป 60,531,000,000.00 70,144,000,000.00

ยอดเงินกูคงเหลือเมื่อสิ้นป 3,590,000,000.00 3,439,000,000.00

ยอดเงินกูเพิ่มขึ้น 151,000,000.00 260,000,000.00
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ป 2560 ป 2559

4.5 การใหเงินกูแกสมาชิก

สมาชิกเปนหนี้ สอมธ. เมื่อตนป 4,985,904,168.00 4,568,858,232.16

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 2,857,953,109.00 2,825,005,990.00

7,843,857,277.00 7,393,864,222.16

หัก ชําระคืนเงินกูระหวางป 2,637,590,161.11 2,407,960,054.16

คงเหลือหนี้สินของสมาชิกเมื่อสิ้นป 5,206,267,115.89 4,985,904,168.00

ยอดเงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้น 220,362,947.89 417,045,935.84

รายละเอียดของเงินใหกูแตละประเภทดังนี้
4.5.1 เงินกูพิเศษ

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

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 542 สัญญา 1,347,622,460.00 1,309,543,490.00

4,428,665,484.46 4,162,833,861.06

หัก ชําระคืนระหวางป 1,248,983,804.44 1,081,790,836.60

คงเหลือลูกหนี้เงินกูพิเศษเมื่อสิ้นป 3,179,681,680.02 3,081,043,024.46

ยอดเงินกูพิเศษเพิ่มขึ้น 98,638,655.56 227,752,653.40

4.5.2 เงินกูสามัญ

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

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 3,929 สัญญา 1,347,019,349.00 1,383,074,200.00

3,202,815,218.79 3,076,546,918.50

หัก ชําระคืนระหวางป 1,256,930,278.92 1,220,751,048.71

คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญเมื่อสิ้นป 1,945,884,939.87 1,855,795,869.79

ยอดเงินกูสามัญเพิ่มขึ้น 90,089,070.08 162,323,151.29

4.5.3 เงินกูฟาใส

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 937,576.75 1,604,996.50

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 0.00 0.00

937,576.75 1,604,996.50

หัก ชําระคืนระหวางป 489,765.75 667,419.75

คงเหลือลูกหนี้เงินกูฟาใสเมื่อสิ้นป 447,811.00 937,576.75

ยอดเงินกูฟาใส (ลดลง) (489,765.75) (667,419.75)
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ป 2560 ป 2559

4.5.4 เงินกูปนผล

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 6,159,000.00 6,202,100.00

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 579 สัญญา 7,092,900.00 6,576,500.00

13,251,900.00 12,778,600.00

หัก ชําระคืนระหวางป 6,906,100.00 6,619,600.00

คงเหลือลูกหนี้เงินกูปนผลเมื่อสิ้นป 6,345,800.00 6,159,000.00

ยอดเงินกูปนผลเพิ่มขึ้น (ลดลง) 186,800.00 (43,100.00)

4.5.5 เงินกูมหาอุทกภัย

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 65,714.75 65,714.75

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 0.00 0.00

65,714.75 65,714.75

หัก ชําระคืนระหวางป 0.00 0.00

คงเหลือลูกหนี้เงินกูมหาอุทกภัยเมื่อสิ้นป 65,714.75 65,714.75

4.5.6 เงินกูขาราชการออกนอกระบบ

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 24,970,000.00 0.00

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 91 สัญญา 38,360,000.00 24,970,000.00

63,330,000.00 24,970,000.00

หัก ชําระคืนระหวางป 7,023,535.50 0.00

คงเหลือลูกหนี้เงินกูขาราชการออกนอกระบบเมื่อสิ้นป 56,306,464.50 24,970,000.00

ยอดเงินกูขาราชการออกนอกระบบเพิ่มขึ้น 31,336,464.50 24,970,000.00

4.5.7 เงินกูฉุกเฉิน

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 16,932,982.25 14,222,331.35

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 4,775 สัญญา 117,858,400.00 100,841,800.00

134,791,382.25 115,064,131.35

หัก ชําระคืนระหวางป 117,256,676.50 98,131,149.10

คงเหลือลูกหนี้เงินกูฉุกเฉินเมื่อสิ้นป 17,534,705.75 16,932,982.25

ยอดเงินกูฉุกเฉินเพิ่มขึ้น 601,723.50 2,710,650.90
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5. รายไดและรายจาย
รายได รายไดกอนหักคาใชจาย 1,153,881,312.65
 แยกไดดังนี้
  ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 253,461,779.22
  ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู 382,022,260.07
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 1,496,661.90
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 72,951,369.64
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น 1,623,630.14
  ผลตอบแทนจากการลงทุน 442,059,372.03
  คาธรรมเนียมแรกเขา 46,500.00
  รายไดเบ็ดเตล็ด 219,739.65
รายจาย สหกรณมีคาใชจายทั้งสิ้น 677,729,449.13
 แยกไดดังนี้
  ดอกเบี้ยจาย 619,174,260.04
  เงินเดือนและคาจาง 19,932,050.00
  เงินเพิ่มชวยคาครองชีพ 796,000.00
  คาลวงเวลา 637,400.00
  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 546,900.00
  คาสมนาคุณ 543,000.00
  คารับรอง 397,024.23
  คาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและคาธรรมเนียมสอบบัญชี 280,000.00
  คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,232,913.30
  คาน้ํามันเชื้อเพลิง 78,350.30
  คาใชสอย 23,671,707.74
  คาเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ 3,178,898.74
  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 3,855,634.88
  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00
  คาสทิธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 82,351.89
  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2,096,921.39
  หนี้สงสัยจะสูญ 476,036.62
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6. การใชจายเงินงบประมาณป 2560

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ใชไป ผลตาง

เงินเดือน 21,286,000.00 20,728,050.00 557,950.00

คาตอบแทน 3,348,000.00 2,404,324.23 943,675.77

คาวัสดุ 2,100,000.00 1,330,349.91 769,650.09

คาใชสอย 33,795,000.00 23,674,899.31 10,120,100.69

คาครุภัณฑ 846,000.00 737,960.34 108,039.66

ระบบคอมพิวเตอร 14,342,000.00 1,151,064.78 13,190,935.22

คาปรับปรุงสํานักงานและภูมิทัศน 530,000.00 0.00 530,000.00

คาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร 1,000,000.00 460,000.00 540,000.00

77,247,000.00 50,486,648.57 26,760,351.43
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ภาพกิจกรรม
ที่ดําเนินการตามอุดมการณ�
และหลักการสหกรณ�



อุดมการณ�สหกรณ�

คือ ความคิดที่เชื่อวาการสหกรณจะชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก
ใหมีความอยูดี กินดี และมีสันติสุข โดยการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักการสหกรณ�

คือ แนวทางที่สหกรณยึดมั่นถือปฏิบัติ เพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปน

รูปธรรม ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 7 ประการ

หลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ

หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน

อุดมการณ�และหลักการสหกรณ�



หลักการท่ี 1 หลักการท่ี 2 และหลักการท่ี 4
การประชุมใหญ� การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการท่ี 1 หลักการท่ี 2 และหลักการท่ี 4
การประชุมใหญ� การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการท่ี 1 หลักการท่ี 2 และหลักการท่ี 4
การประชุมใหญ� การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการท่ี 1 หลักการท่ี 2 และหลักการท่ี 4
การประชุมใหญ� การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการท่ี 1 หลักการท่ี 2 และหลักการท่ี 4
การประชุมใหญ� การหยั่งเสียงเลือกตั้ง การมอบงาน



หลักการท่ี 3
สวัสดิการสู�สมาชิกและครบรอบการก�อตั้ง



หลักการท่ี 3
สวัสดิการสู�สมาชิกและครบรอบการก�อตั้ง



หลักการท่ี 3
สวัสดิการสู�สมาชิกและครบรอบการก�อตั้ง



หลักการท่ี 3
สวัสดิการสู�สมาชิกและครบรอบการก�อตั้ง



หลักการท่ี 3
สวัสดิการสู�สมาชิกและครบรอบการก�อตั้ง



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



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



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



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



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



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



หลักการท่ี 6 และหลักการท่ี 7
เย่ียมเยียนศึกษาดูงาน ร�วมกิจกรรมตามหน�วยงาน โครงการส�งเสริมจริยธรรม



หลักการท่ี 6 และหลักการท่ี 7
เย่ียมเยียนศึกษาดูงาน ร�วมกิจกรรมตามหน�วยงาน โครงการส�งเสริมจริยธรรม



หลักการท่ี 6 และหลักการท่ี 7
เย่ียมเยียนศึกษาดูงาน ร�วมกิจกรรมตามหน�วยงาน โครงการส�งเสริมจริยธรรม



หลักการท่ี 6 และหลักการท่ี 7
เย่ียมเยียนศึกษาดูงาน ร�วมกิจกรรมตามหน�วยงาน โครงการส�งเสริมจริยธรรม



หลักการท่ี 6 และหลักการท่ี 7
เย่ียมเยียนศึกษาดูงาน ร�วมกิจกรรมตามหน�วยงาน โครงการส�งเสริมจริยธรรม



หลักการท่ี 6 และหลักการท่ี 7
เย่ียมเยียนศึกษาดูงาน ร�วมกิจกรรมตามหน�วยงาน โครงการส�งเสริมจริยธรรม



เสนอ ที่ประชุมใหญ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติเลือกตั้งใหขาพเจาและทีมงาน
ในบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น ขาพเจาและทีมงานไดทําการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนแลว สําหรับผลการตรวจสอบประจําป 2560 สามารถสรุปได
ดังตอไปน้ี

1. วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี
1.2 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานอื่นๆ ของสหกรณ
1.3 เพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยจัดทํา

รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนประจําทุกเดือน

2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ

เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อประเมินผล และ

อาจใหขอแนะนําแกกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และพนักงานอ่ืนๆ ของสหกรณทั้งทางวิชาการและ
ทางปฏิบัติในกิจการน้ันๆ

2.3 ตรวจสอบการจัดจางและแตงตัง้พนกังานและลูกจางของสหกรณ ตลอดจนหนังสอืสญัญาจางและหลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงนิตามประมาณการรายจายของสหกรณ
2.5 ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ และ

ระเบียบ ตลอดจนมติตางๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

หรือที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ประจําป� 2560
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3. การบัญชี
3.1 สหกรณใชระบบบัญชีเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอ กับปริมาณ

ธุรกิจ
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณครบถวน เปนปจจุบัน และมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอ ที่จะใชเปน

หลักฐานทางบัญชีได

4. การเงิน
4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงนิสดจํานวน 4,753,852.62 บาท ประกอบดวย

• สํานักงานทาพระจันทร 2,315,015.40 บาท
• สํานักงานศูนยรังสิต 2,438,837.22 บาท

4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
31 ธันวาคม 2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

กระแสรายวัน 3,937,081.38 4,615,032.13 (677,950.75) (14.69)

ออมทรัพย 392,950,342.02 351,173,317.59 41,777,024.43 11.90

ออมทรัพยพิเศษ 18,983,365.08 18,733,189.42 250,175.66 1.34

ประจํา 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

รวม 415,970,788.48 374,621,539.14 41,349,249.34 11.04

การรับ–จาย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร รัดกุม และเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่
กาํหนดใหสาํนกังานทาพระจันทรเกบ็เงนิสด ณ สิน้วนัไวไมเกนิ 2,500,000.00 บาท และสาํนกังานศูนยรงัสติไมเกนิ 
2,500,000.00 บาท ในกรณีที่มีการเก็บรักษาเงินสดเกินกวาท่ีกําหนด เจาหนาท่ีที่เก็บรักษาเงินสดไดทําบันทึก
เสนอประธานกรรมการเพื่ออนุมัติทุกครั้ง

4.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินฝากสหกรณอื่น ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
31 ธันวาคม 2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

สหกรณออมทรัพย
ตํารวจแหงชาติ จํากัด 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 –

รวม 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 –
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5. การลงทุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการลงทุนในหุนและเงินฝากประจําที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
31 ธันวาคม 2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

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

เงินฝากประจํา 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 500,000,000.00 33.33

รวม 2,010,000,000.00 1,510,000,000.00 500,000,000.00 33.11

6. การดําเนินงาน
6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิก ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560

(คน)
31 ธันวาคม 2559

(คน)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(คน) (รอยละ)

สมาชิก 9,372 9,029 343 3.80

รวม 9,372 9,029 343 3.80

การรับเขาเปนสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดมีการอนุมัติถูกตอง
ตรงตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ

6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินใหสมาชิกกู ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัญญา บาท สัญญา บาท บาท รอยละ

ฉุกเฉิน 948 17,534,705.75 939 16,932,982.25 601,723.50 3.55

สามัญ 4,913 2,009,050,730.12 4,804 1,887,928,161.29 121,122,568.83 6.42

พิเศษ 2,572 3,179,681,680.02 2,497 3,081,043,024.46 98,638,655.56 3.20

รวม 8,433 5,206,267,115.89 8,240 4,985,904,168.00 220,362,947.89 4.42

สมาชิกเปนหนี้เฉลี่ยคนละ 555,512.92 552,210.01 3,302.91 0.60
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6.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีลูกหนี้อื่น ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ราย บาท ราย บาท บาท รอยละ

ขาดสมาชิกภาพ 12 6,517,199.35 13 4,405,318.04 2,111,881.31 47.94

ตามคําพิพากษา 4 2,417,728.02 5 3,131,237.00 (713,508.98) (22.79)

รวม 16 8,934,927.37 18 7,536,555.04 1,398,372.33 18.55

6.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินใหกูแกสหกรณอื่น ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
31 ธันวาคม 2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

18 สหกรณ 7,322,883,000.00 10,591,244,000.00 (3,268,361,000.00) (30.86)

รวม 7,322,883,000.00 10,591,244,000.00 (3,268,361,000.00) (30.86)

การปฏบิตังิานดานการใหกูยมืเงนิ เปนไปดวยความเรียบรอย ถกูตองตรงตามขอบังคบัและระเบียบของสหกรณ 
การดําเนินงานโดยท่ัวไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ

6.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินลงทุน ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
31 ธันวาคม 2559

(บาท)
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

เงินลงทุนระยะสั้น

อยูในความตองการของตลาด

 พันธบัตรรัฐบาล 29,986,700.73 50,048,780.18 (20,062,079.45) (40.09)

 พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 0.00 17,169,961.40 (17,169,961.40) (100.00)

 พันธบัตรอาคารสงเคราะห 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 –

 หุนกู 695,085,075.10 375,039,563.42 320,045,511.68 85.34

   รวม 925,071,775.83 442,258,305.00 482,813,470.83 109.17

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 13,902,309.27 7,051,517.61 6,850,791.66 97.15

   รวมเงินลงทุนระยะสั้น 938,974,085.10 449,309,822.61 489,664,262.49 108.98

เงินลงทุนระยะยาว

อยูในความตองการของตลาด

 พันธบัตรรัฐบาล 0.00 29,928,458.53 (29,928,458.53) (100.00)

 พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00

 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 290,000,000.00 490,000,000.00 (200,000,000.00) (40.82)

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

 พันธบัตร ธกส. 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
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6.5 (ตอ)

รายการ
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
31 ธันวาคม 2559

(บาท)
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

 หุนกู 10,899,683,121.11 7,206,634,802.25 3,693,048,318.86 51.25

   รวม 11,989,683,121.11 8,526,563,260.78 3,463,119,860.33 40.62

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 522,247,862.06 217,825,005.13 304,422,856.93 139.76

   รวม 12,511,930,983.17 8,744,388,265.91 3,767,542,717.26 43.09

ไมอยูในความตองการของตลาด

 หุน ชสอ. 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 12,522,130,983.17 8,754,588,265.91 3,767,542,717.26 43.04

   รวมเงินลงทุน 13,461,105,068.27 9,203,898,088.52 4,257,206,979.75 46.25

การลงทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ

6.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

บัญชี บาท บัญชี บาท บาท รอยละ

ออมทรัพย 17,109 1,397,507,801.64 16,915 1,273,900,784.89 123,607,016.75 9.70

ออมทรัพยสินทวี 6,423 803,109,703.73 6,660 832,764,285.31 (29,654,581.58) (3.56)

ออมทรัพยพิเศษ

เพื่อสวัสดิการ 17 2,641,900.00 17 2,453,100.00 188,800.00 7.70

ประจํา 3 เดือน 2,887 1,588,125,294.70 2,853 1,624,976,854.69 (36,851,559.99) (2.27)

ประจํา 6 เดือน 1,396 1,183,560,127.86 1,402 1,119,542,848.27 64,017,279.59 5.72

ประจํา 9 เดือน 2,163 3,330,430,868.47 1,988 2,973,857,769.15 356,573,099.32 11.99

ประจํา 12 เดือน 1,495 1,958,064,536.51 1,459 1,919,000,800.58 39,063,735.93 2.04

ประจํา 24 เดือน 481 813,365,001.81 454 810,823,804.24 2,541,197.57 0.31

ประจํา 36 เดือน 350 870,520,303.13 318 808,780,449.31 61,739,853.82 7.63

ประจํา 48 เดือน 1,463 3,876,817,335.25 1,312 3,447,919,686.92 428,897,648.33 12.44

ประจํา 60 เดือน 693 1,790,026,086.94 661 1,720,060,299.78 69,965,787.16 4.07

ประจําทวีทรัพย 408 45,430,140.00 397 36,041,967.00 9,388,173.00 26.05

รวม 34,885 17,659,599,100.04 34,436 16,570,122,650.14 1,089,476,449.90 6.57

สมาชิกมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ 1,884,293.54 1,835,211.28 49,082.26 2.67
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การรับฝากเงินเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ เอกสารหลักฐานประกอบการรับฝากเงินและ
การถอนเงิน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และมีการหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายถูกตอง

6.7 สหกรณไดรบัอนมุตัวิงเงนิกูยมืหรือการคํา้ประกนัประจาํป 2560 จากท่ีประชมุใหญไว 6,000,000,000.00 บาท 
โดยยังไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินกูยืมโดย
การออกตั๋วสัญญาใชเงิน ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
31 ธันวาคม 2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1,960,000,000.00 1,999,000,000.00 (39,000,000.00) (1.95)

บมจ. ธนาคารทหารไทย 860,000,000.00 650,000,000.00 210,000,000.00 32.31

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 770,000,000.00 790,000,000.00 (20,000,000.00) (2.53)

รวม 3,590,000,000.00 3,439,000,000.00 151,000,000.00 4.39

การปฏิบัติงานดานการกูยืมเงินรัดกุม ปลอดภัย

6.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนเรือนหุน ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
31 ธันวาคม 2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

ทุนเรือนหุน 4,875,331,230.00 4,430,700,810.00 444,630,420.00 10.04

สมาชิกถือหุนเฉลี่ยคนละ 520,201.80 490,718.88 29,482.91 6.01

อัตราการถือหุน การสงเงินคาหุน และการจายคืนเงินคาหุน เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ

6.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
31 ธันวาคม 2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

ทุนสํารอง 1,201,545,773.40 1,104,605,878.28 96,939,895.12 8.78

ทุนสาธารณประโยชน 84,072,613.96 86,473,924.17 (2,401,310.21) (2.78)

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 38,625,004.80 38,625,004.80 0.00 0.00

ทุนพัฒนาสหกรณ 1,268,316.51 1,268,316.51 0.00 0.00

ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 33,825,453.19 33,825,453.19 0.00 0.00

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

ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพ
การลงทุน 4,596,054.83 4,596,054.83 0.00 0.00

รวม 1,365,294,151.09 1,270,755,566.18 94,538,584.91 7.44
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7. ผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการไดดังนี้

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดข้ึนจริง

(บาท)
สูง (ตํ่า) กวาประมาณการ

(บาท) (รอยละ)

รายได

 ดอกเบี้ยรับจากการใหสมาชิกกู 268,000,000.00 253,461,779.22 (14,538,220.78) (5.42)

 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 585,780,000.00 458,093,921.75 (127,686,078.25) (21.80)

 ผลตอบแทนการลงทุน 391,520,000.00 442,059,372.03 50,539,372.03 12.91

 คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 46,500.00 16,500.00 55.00

 อื่นๆ 10,000.00 219,739.65 209,739.65 2,097.40

รวม 1,245,340,000.00 1,153,881,312.65 (91,458,687.35) (7.34)

คาใชจาย

 ดอกเบี้ยจาย 669,960,000.00 619,174,260.04 (50,785,739.96) (7.58)

 เงินเดือน 21,286,000.00 20,728,050.00 (557,950.00) (2.62)

 คาตอบแทน 3,348,000.00 2,404,324.23 (943,675.77) (28.19)

 คาวัสดุ 2,100,000.00 1,311,263.60 (788,736.40) (37.56)

 คาใชสอย 33,795,000.00 23,671,707.74 (10,123,292.26) (29.96)

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2,498,000.00 2,096,921.39 (401,078.61) (16.06)

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจาย 11,000,000.00 7,866,885.51 (3,133,114.49) (28.48)

 หนี้สงสัยจะสูญ 100,000.00 476,036.62 376,036.62 376.04

รวม 744,087,000.00 677,729,449.13 (66,357,550.87) (8.92)

กําไรสุทธิ 501,253,000.00 476,151,863.52 (25,101,136.48) (5.01)

กําไรสุทธิตํ่ากวาประมาณการเล็กนอย เนื่องจากรายไดตํ่ากวาประมาณการ ในขณะที่คาใชจายตํ่ากวา
ประมาณการ

กําไรสุทธิของปนี้เปรียบเทียบกับปที่แลวลดลงจาก 484,449,203.17 บาท เปน 476,151,863.52 บาท
ลดลง 8,297,339.65 บาท หรือเทากับรอยละ 1.71

8. เปาหมายการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายประจําป 2559 ดังนี้
8.1 สหกรณมเีปาหมายรับสมาชิกเขาใหม 300 ราย แตสหกรณสามารถทําได 465 ราย สงูกวาเปาหมาย 165 ราย 

หรือเทากับรอยละ 55.00
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8.2 สหกรณมีเปาหมายใหมีทุนดําเนินงานเพิ่มขึ้น 2,980,000.00 บาท สหกรณมีทุนดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบ
กับเปาหมายไดดังนี้

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดข้ึนจริง

(บาท)
คิดเปนรอยละ

ของประมาณการ

ทุนเรือนหุน 420,000,000.00 444,630,420.00 105.86

เงินกูยืม 1,700,000,000.00 151,000,000.00 8.88

เงินรับฝาก 765,000,000.00 1,089,476,449.90 142.42

ทุนสํารอง ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ 95,000,000.00 89,587,421.91 94.30

รวม 2,980,000,000.00 1,774,694,291.81 59.55

8.3 สหกรณตัง้เปาหมายวาจะมีเงนิใหกูแกสมาชิกเพ่ิมขึน้ 748,000,000.00 บาท แตสหกรณทาํได 220,362,947.89 
บาท ตํ่ากวาเปาหมาย 527,637,052.11 บาท หรือเทากับรอยละ 70.54

8.4 สหกรณมีเปาหมายวาจะไดกําไรสุทธิ 501,253,000.00 บาท แตสหกรณทําได 476,151,863.52 บาท
ตํ่ากวาเปาหมาย 25,101,136.48 บาท หรือเทากับรอยละ 5.01

9. ขอสงัเกตและขอเสนอแนะ
ผูตรวจสอบกิจการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ สรุปไดดังนี้
9.1 ในป 2560 สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจายเปนเงินรวมท้ังสิ้น 77,247,000.00 บาท สหกรณ

ใชจายเงินตามงบประมาณไปรวมทั้งสิ้น 50,486,648.57 บาท (รอยละ 65.36) คงเหลือวงเงินงบประมาณ 
26,760,351.43 บาท (รอยละ 34.64)

9.2 การปฏิบัติงานทางดานการเงิน การบัญชี และการดําเนินงานโดยทั่วไป สวนใหญเปนไปดวยความเรียบรอย
มีขอบกพรองบางเล็กนอยซ่ึงไมเปนสาระสําคัญ ไดแจงใหเจาหนาท่ีที่เก่ียวของทราบเพ่ือแกไขใหถูกตอง
เรียบรอยแลวในระหวางการตรวจสอบ

9.3 การปฏิบัติงานดานการรับฝากและการใหกูยืมเงิน สวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรองบางเล็กนอย
ซึ่งไมเปนสาระสําคัญ ไดแจงใหเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของทราบเพ่ือแกไขใหถูกตองเรียบรอยแลวในระหวางการ
ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

 (นางวรกร แชมเมืองปก)
 ผูตรวจสอบกิจการ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด
54/84 บรมราชชนนี 101 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
17 มกราคม 2561
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คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งประจําป 2561 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป 2561
ในวันที ่14 ธนัวาคม 2560 โดยวิธหียอนบัตรลงคะแนนจากจํานวนสมาชิกท้ังหมด โดยมีผูไดรบัผลการหย่ังเสยีง เพือ่นาํเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งโดยออกเสียงรับรองหรือไมรับรองรวมกันทั้งชุด ตามรายละเอียดผลการหยั่งเสียงดังนี้

ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี

กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และสถาบันภาษา
รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ

กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นายจําลอง พันธุฤทธิ์

กรรมการผูแทนสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย สถาบันไทยคดีศึกษา
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ
สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยหนังสือ มธ.
สํานักพิมพ มธ. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา และสํานักงานธรรมศาสตรสัมพันธ

วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด

กรรมการผูแทนกองบริหารศูนยรังสิต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ มธ.
และสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท

กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร
และวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

นางกนกรดา ศรวารี

กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท

กรรมการผูแทนท่ัวไป
นายอภินันท ชูหนู

การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป� 2561
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คณะกรรมการหยัง่เสยีงเลอืกต้ังประจําป 2561 ไดเปดรบัสมคัรกรรมการดําเนนิการ ระหวางวนัท่ี 1–7 พฤศจิกายน 
2560 และไดดาํเนินการจับฉลากหมายเลขผูสมคัรเขารบัการหย่ังเสยีงเลอืกตัง้ในวันที ่9 พฤศจิกายน 2560 ดงัมรีายละเอียด
ตอไปน้ี

ประธานกรรมการ
หมายเลข 1 ผูชวยศาสตราจารย นพ.มงคล ตั้งเง็กก่ี
หมายเลข 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี
หมายเลข 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวิทย เศรษฐวงศ

กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และสถาบันภาษา
หมายเลข 1 นายประยงค สมสวน
หมายเลข 2 รองศาสตราจารย บํารุง สุขพรรณ
หมายเลข 3 รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ

กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมายเลข 1 นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย
หมายเลข 2 นายจําลอง พันธุฤทธิ์

กรรมการผูแทนสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย สถาบันไทยคดีศึกษา
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ
สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยหนังสือ มธ.
สํานักพิมพ มธ. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา และสํานักงานธรรมศาสตรสัมพันธ

หมายเลข 1 วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด
หมายเลข 2 นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์

กรรมการผูแทนกองบริหารศูนยรังสิต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ มธ.
และสถาบนัอาณาบริเวณศึกษา

หมายเลข 1 นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท
หมายเลข 2 นายเอกชัย ราชแสง

กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร
และวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

หมายเลข 1 นางกนกรดา ศรวารี
หมายเลข 2 นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน

รายงานผลการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป� 2561
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กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
หมายเลข 1 นายปรีชา พรมมา
หมายเลข 2 นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท

กรรมการผูแทนท่ัวไป
หมายเลข 1 นางมณฑา พวงพุฒ
หมายเลข 2 นายอภินันท ชูหนู
หมายเลข 3 นายวัยวุฒิ บุญลอย
หมายเลข 4 นายสมภพ บูบาง
หมายเลข 5 ศาสตราจารย พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
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ชื่อ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร รังสิต คะแนนรวม ลําดับ

ประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ 1 284 995 1,279 2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี 2 329 1,063 1,392 1

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวิทย เศรษฐวงศ 3 121 205 326 3

กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร
คณะวารสารศาสตรฯ และสถาบันภาษา

นายประยงค สมสวน 1 186 541 727 3

รองศาสตราจารย บํารุง สุขพรรณ 2 156 604 760 2

รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ 3 387 977 1,364 1

กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรฯ
คณะสังคมสงเคราะหฯ และคณะสังคมวิทยาฯ

นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย 1 357 932 1,289 2

นายจําลอง พันธุฤทธิ์ 2 384 1,286 1,670 1

กรรมการผูแทนสถาบันเสริมศึกษาฯ
สถาบันไทยคดีศึกษา สํานักทะเบียนฯ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ
สนง.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนยหนังสือ มธ. สํานักพิมพ มธ.
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
และสํานักงานธรรมศาสตรสัมพันธ

วาที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอาด 1 489 1,168 1,657 1

นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ 2 217 951 1,168 2

กรรมการผูแทนกองบริหารศูนยรังสิต
สถาบันเอเชียฯ โรงพิมพ มธ.
และสถาบันอาณาบริเวณศึกษา

นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท 1 365 1,140 1,505 1

นายเอกชัย ราชแสง 2 332 1,079 1,411 2

ผลการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป� 2561
คะแนนรวมท�าพระจันทร�และศูนย�รังสิต
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ชื่อ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร รังสิต คะแนนรวม ลําดับ

กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
และวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

นางกนกรดา ศรวารี 1 389 1,087 1,476 1

นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน 2 294 1,028 1,322 2

กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ

นายปรีชา พรมมา 1 221 1,165 1,386 2

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท 2 439 1,032 1,471 1

กรรมการผูแทนทั่วไป

นางมณฑา พวงพุฒ 1 35 88 123 5

นายอภินันท ชูหนู 2 318 1,095 1,413 1

นายวัยวุฒิ บุญลอย 3 66 147 213 4

นายสมภพ บูบาง 4 17 203 220 3

ศาสตราจารย พญ.อรพรรณ โพชนุกูล 5 287 754 1,041 2

บัตรเสีย 43 169 212
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ที่ สอมธ. 40/2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

เรียน นางสุคนธ ฤทธิโรจน ผูสอบบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตาม
กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบ และคิดวาควรจะเปน
ดังตอไปน้ี

1. งบการเงนิไมมกีารแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญั ซึง่รวมถึงการละเวนการแสดงรายการและ
ขอมูลตางๆ

2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เก่ียวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ

3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณ ผูซึ่งมี
หนาที่สําคัญเก่ียวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงิน

4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
ตองบการเงิน นอกจากน้ี สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน

5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามา
พิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน

7. สหกรณมีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพัน หรือขอผูกมัดใดๆ
ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนังสือรับรองของสหกรณ�
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8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งท่ีเกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้นในภายหนา
ไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดท่ีสหกรณใหแก
บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้นหรือไมปรากฏ
ขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ) ศุภชัย ฐิติอาชากุล
 (รองศาสตราจารย นายแพทยศุภชัย ฐิติอาชากุล)
 ประธานกรรมการ

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

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณความรับผิดชอบ
ของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคของความรับผดิชอบของผูสอบบัญชตีอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจา
มีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชทีีข่าพเจาไดรบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตางๆท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

1. ตามท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน สหกรณมรีายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยมืในป 2560 จาํนวนเงิน 635,484,039.29 
บาท คิดเปนรอยละ 55.09 ของรายไดรวม ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดดังกลาวมีจํานวนเงินที่เปน
สาระสําคัญและเกิดจากสัญญาเงินใหกูยืมแตละประเภทซึ่งมีเงื่อนไขการคํานวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกตางกัน นอกจากนี้
การรับรูรายไดดอกเบ้ียใหกูมีการประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอรและจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีที่ลูกหน้ีชําระหน้ี
ไมตรงตามกําหนดเวลา

ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณที่เกี่ยวของกับการรับรู
รายไดดอกเบ้ียเงินใหกู และระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการคํานวณดอกเบ้ียเงินใหกู นอกจากน้ี 
ขาพเจาไดสุมตรวจสอบสัญญาเงินใหกูวามีการรับรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูเปนไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลองกับ

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
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นโยบายการบญัชทีีส่หกรณใชและตามท่ีระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณกาํหนด รวมทัง้ขาพเจาไดทาํการวเิคราะหเปรยีบเทยีบ
ขอมูลบัญชีรายไดและสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สําคัญ

2. ตามทีแ่สดงในงบกําไรขาดทุน สหกรณมรีายไดผลตอบแทนจากเงินลงทนุในป 2560 จาํนวนเงิน 442,059,372.03 
บาท คิดเปนรอยละ 38.32 ของรายไดรวม ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายไดดังกลาวมีจํานวนเงินท่ี
เปนสาระสําคัญและเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีแตละประเภทซ่ึงมีเงื่อนไขการรับรูผลตอบแทนในอัตรา
ทีแ่ตกตางกนั รวมถงึมผีลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ และไถถอนเงนิลงทุนในระหวางป นอกจากนีก้ารรบัรูรายไดผลตอบแทน
จากเงินลงทุนตองใชการรับรูโดยใชเกณฑคงคางซึ่งอาจตองใชการประมาณการที่มีสาระสําคัญ

ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณที่เกี่ยวของกับการรับรู
รายไดผลตอบแทนจากเงินลงทุน นอกจากนี้ ขาพเจาไดสุ มตรวจสอบผลตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับจากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนและตราสารหน้ีกับอัตราผลตอบแทนท่ีระบุในตราสาร จํานวนเงินที่ไดรับจริง และผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึน
จากการจําหนาย หรือ ไถถอนเงินลงทุนในระหวางป วามีความถูกตองตรงกัน และสอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่
สหกรณใชและตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมทั้งขาพเจาไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายได
และสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สําคัญ

3. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินใหกู ยืม
จํานวนเงิน 12,529,150,115.89 บาท โดยมีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปนจํานวนเงิน 427,249.45 บาท เงินใหกูยืม - สุทธิ
เปนจํานวนเงิน 12,528,722,866.44 บาท (คิดเปนรอยละ 43.40 ของสินทรัพยทั้งสิ้น) ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
เนือ่งจากการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตองเปนไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกาํหนดและการประมาณการ
ตองอาศัยดุลยพินิจโดยเฉพาะในเร่ืองการตั้งหนี้และการรับชําระหนี้ประกอบกับจํานวนเงินมีสาระสําคัญ

ขาพเจาสุมสอบทานการชําระหน้ีบัญชียอยลูกหน้ีเงินใหกูและลูกหน้ีระยะส้ันเปรียบเทียบกับรายละเอียดการต้ังคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สอบทานการประมาณการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวามีความเพียงพอและเหมาะสมเปนไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ โดยขาพเจาปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ ทั้งนี้ มีการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ รวมถึงมีการสุมตัวอยาง
เงินใหกูยืมรายใหญ เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจายชําระหนี้ (หากมี) รวมถึง
เงินใหกูยืมที่มีการคืนใบเสร็จ

4. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินลงทุนจํานวนเงิน 
13,461,105,068.27 บาท (คดิเปนรอยละ 46.63 ของสนิทรพัยทัง้สิน้) ซึง่เปนเรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ เนือ่งจากเงนิลงทนุ
ดังกลาวเปนจํานวนเงินมาก และอาจมีความเส่ียงท่ีสหกรณจะปฏิบัติไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 และมติที่ประชุมใหญของสหกรณ กําหนดใหการลงทุนนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดตองขอความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ

ขาพเจาไดสอบทานขัน้ตอนการปฏิบตัแิละการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวของกบัเงินลงทนุ สอบทานการลงทนุของสหกรณ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 สอบทานการอนุมัติเงินลงทุนจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการอนุมัติเอกสารสิทธิ์ของเงินลงทุน หรือสงหนังสือยืนยันยอดเงินลงทุนซึ่งเก็บรักษาโดยบุคคลท่ีสาม
รวมทัง้ตรวจสอบหลักฐานการตรีาคาทนุหรอืราคาทนุตดัจาํหนาย และมลูคายตุธิรรมของเงนิลงทนุ ณ วนัสิน้ปบญัช ีสอบทาน
การแสดงมูลคาของเงินลงทุนรวมถึงคาเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินวาเปนไปตามนโยบายการบัญชีของสหกรณ และสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ รวมถึง
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของหรือไม
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เรื่องอื่น

งบการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 30 มกราคม 2560

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน

คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณมหีนาทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและนาํเสนองบการเงนิเหลานีโ้ดยถกูตองตามทีค่วร
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงินคณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณใน
การดําเนินงานตอเน่ืองการเปดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกลาวและการใชเกณฑการบัญชี
สําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงาน
หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบ
ขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัทีม่อียูไดเสมอไป ขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาด
และถอืวามสีาระสาํคญัเมือ่คาดการณไดอยางสมเหตสุมผลวารายการทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิแตละรายการหรอืทกุรายการรวมกนั
จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญช ีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาไดใชดลุยพนิจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานัน้ และไดหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปนเกณฑในการแสดงความเหน็ของขาพเจา 
ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ี
เกดิจากขอผดิพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจ
ละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพือ่วตัถปุระสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธผิลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณและจากหลักฐานการสอบบัญชีทีไ่ดรบัวามคีวามไมแนนอนท่ีมสีาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ
หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณในการดําเนินงาน
ตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงาน
ของผูสอบบัญชขีองขาพเจาถงึการเปดเผยขอมลูในงบการเงินทีเ่กีย่วของ หรอืถาการเปดเผยดังกลาวไมเพยีงพอ 
ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่
ในรายงานของผูสอบบัญชขีองขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกจิการ
ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได

• ประเมนิการนาํเสนอ โครงสรางและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมลูท่ีเกีย่วของตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได
วางแผนไว ประเดน็ทีม่นียัสาํคัญทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอบกพรองทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในซึง่ขาพเจา
ไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวใน
รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณที่
ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ
สื่อสารดังกลาว

 (นางสุคนธ ฤทธิโรจน)
 ผูสอบบัญชี

48 อาคาร ธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ 34 ถนนจรัญสนิทวงศ
แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700

วันที่ 30 มกราคม 2561
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หมายเหตุ
ป 2560

บาท
ป 2559

บาท

 สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 420,724,641.10 378,309,022.89

 เงินฝากสหกรณอื่น 3 2,300,000,000.00 1,500,000,000.00

 เงินลงทุนระยะสั้น 4 938,974,085.10 449,309,822.61

 เงินใหกูยืมระยะสั้น 5 2,187,566,270.17 2,638,033,184.94

 ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ 6 7,293,973.10 5,944,387.94

 ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 7 11,931,275.36 8,673,634.28

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8 129,435,079.68 96,361,087.95

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,995,925,324.51 5,076,631,140.61

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 เงินลงทุนระยะยาว 4 12,522,130,983.17 8,754,588,265.91

 เงินใหกูยืมระยะยาว 5 10,341,156,596.27 12,939,114,983.06

 อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 5,756,657.94 7,174,931.56

 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 2,826,380.71 3,530,332.60

 คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย - สุทธิ 1,310,280.00 5,165,914.88

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 22,873,180,898.09 21,709,574,428.01

   รวมสินทรัพย 28,869,106,222.60 26,786,205,568.62

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุ
ป 2560

บาท
ป 2559

บาท

 หนี้สินและทุนของสหกรณ

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 11 3,590,000,000.00 3,439,000,000.00

 เงินรับฝาก 12 17,659,599,100.04 16,570,122,650.14

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13 125,118,501.44 119,888,448.21

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,374,717,601.48 20,129,011,098.35

หนี้สินไมหมุนเวียน

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 14 241,461,205.18 246,412,368.18

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 241,461,205.18 246,412,368.18

  รวมหนี้สิน 21,616,178,806.66 20,375,423,466.53

ทุนของสหกรณ

 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)

  หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 4,875,331,230.00 4,430,700,810.00

 ทุนสํารอง 1,201,545,773.40 1,104,605,878.28

 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 15 163,748,377.69 166,149,687.90

 กําไรจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดขึ้น 4 และ 16 536,150,171.33 224,876,522.74

 กําไรสุทธิประจําป 476,151,863.52 484,449,203.17

  รวมทุนของสหกรณ 7,252,927,415.94 6,410,782,102.09

  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 28,869,106,222.60 26,786,205,568.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

(ลงชื่อ) ศุภชัย ฐิติอาชากุล (ลงช่ือ) ธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท

 (รองศาสตราจารย นายแพทยศภุชัย ฐิติอาชากุล)  (นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท)

 ประธานกรรมการ  กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 20 มกราคม 2561

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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ป 2560
บาท %

ป 2559
บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

 ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 253,461,779.22 21.97 238,368,033.52 20.65

 ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู 382,022,260.07 33.12 517,282,124.96 44.80

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 1,496,661.90 0.13 1,509,602.15 0.13

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพย

  แหงประเทศไทย จํากัด 72,951,369.64 6.32 71,445,205.35 6.19

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น 1,623,630.14 0.14 0.00 0.00

 ผลตอบแทนจากการลงทุน 442,059,372.03 38.32 325,922,166.35 28.23

  รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,153,615,073.00 100.00 1,154,527,132.33 100.00

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 559,528,753.23 48.50 540,967,217.11 46.86

 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 59,645,506.81 5.17 78,102,095.78 6.76

  รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 619,174,260.04 53.67 619,069,312.89 53.62

หัก หนี้สงสัยจะสูญ

 หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู 427,249.45 0.04 0.00 0.00

  รวมหน้ีสงสัยจะสูญ 427,249.45 0.04 0.00 0.00

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 534,013,563.51 46.29 535,457,819.44 46.38

บวก รายไดอื่น

 คาธรรมเนียมแรกเขา 46,500.00 0.00 51,400.00 0.00

 รายไดเบ็ดเตล็ด 219,739.65 0.02 207,096.19 0.02

  รวมรายไดอื่น 266,239.65 0.02 258,496.19 0.02

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน

 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

  เงินเดือนและคาจาง 19,932,050.00 1.73 18,771,480.00 1.63

  เงินเพิ่มชวยคาครองชีพ 796,000.00 0.07 787,870.00 0.07

  คาลวงเวลา 637,400.00 0.06 663,600.00 0.06

  เงินรางวัลแกเจาหนาที่ 4,159,375.00 0.36 3,757,100.00 0.33

  คาสวัสดิการ 1,276,904.99 0.11 1,267,515.75 0.11

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 343,866.00 0.03 334,952.00 0.03

  เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2,096,921.39 0.18 2,005,116.90 0.17

  คาเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 100,000.00 0.01 100,000.00 0.01

  คาเงินชดเชยความเส่ียง 100,000.00 0.01 100,000.00 0.01

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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ป 2560
บาท %

ป 2559
บาท %

 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

  คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 3,178,898.74 0.28 3,404,671.66 0.29

  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 3,855,634.88 0.33 3,855,634.88 0.33

  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00 0.07 750,000.00 0.06

  คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 82,351.89 0.01 83,957.74 0.01

  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 745,826.00 0.06 734,398.03 0.06

  คาเบี้ยประกันภัย 172,641.84 0.01 190,849.93 0.02

 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

  คาของที่ระลึก 2,597,045.00 0.22 2,598,800.00 0.23

  คาของที่ระลึกในวาระครบรอบ 45 ป 6,450,000.00 0.55 0.00 0.00

 คาใชจายดําเนินงานอื่น

  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 546,900.00 0.05 560,500.00 0.05

  คาสมนาคุณ 543,000.00 0.05 539,000.00 0.05

  คารับรอง 397,024.23 0.03 296,880.86 0.03

คาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและคาธรรมเนียมสอบบัญชี 280,000.00 0.02 270,000.00 0.02

  คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,232,913.30 0.11 1,549,244.86 0.13

  คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะและคานํ้ามันเชื้อเพลิง 521,565.44 0.05 494,403.88 0.04

  คาลงทะเบียนสัมมนาและฝกอบรม 128,400.00 0.01 84,930.00 0.01

  คาใชจายในการศึกษา 0.00 0.00 8,797.25 0.00

  คาโครงการเผยแพรวิชาการ 1,415,193.16 0.12 2,665,463.80 0.23

  คาโครงการสมาชิกสัมพันธ 800,297.00 0.07 715,821.00 0.06

  คาใชจายดําเนินคดี 110,423.50 0.01 39,953.00 0.00

  คาจางเหมาบริการ 480,100.00 0.04 490,120.00 0.04

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

  คาสาธารณูปโภค 1,459,360.16 0.13 1,365,772.97 0.12

  คาใชจายประชุมใหญ 563,953.00 0.05 641,312.00 0.06

  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 325,106.95 0.03 227,084.00 0.02

  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (เกินความตองการ) 196,796.15 0.02 (88,118.05) (0.01)

หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ตามคําพิพากษา (เกินความตองการ) (148,008.98) (0.01) 0.00 0.00

   รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 58,127,939.64 5.04 51,267,112.46 4.44

กําไรสุทธิ 476,151,863.52 41.27 484,449,203.17 41.96

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

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด 83
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ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

 กําไรสุทธิ 476,151,863.52 484,449,203.17

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ

  จากกิจกรรมดําเนินงาน

  คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 3,178,898.74 3,404,671.66

  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00 750,000.00

  คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 82,351.89 83,957.74

  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 3,855,634.88 3,855,634.88

  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินใหกู 427,249.45 0.00

  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (เกินความตองการ) 196,796.15 (88,118.05)

  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีตามคําพิพากษา (เกินความตองการ) (148,008.98) 0.00

  ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ (10,291,542.40) (6,998,580.63)

  ดอกเบี้ยเงินกูแกสหกรณอื่นคางรับ (1,639,732.96) (1,675,053.65)

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ (572.47) (626.99)

  ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ (2,992,465.73) (2,493,150.67)

  ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่นคางรับ (248,630.14) 0.00

  ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ (111,401,733.80) (89,022,389.88)

  เครื่องเขียนแบบพิมพใชไป 746,917.66 914,570.16

  คาซอมบํารุงจายลวงหนาตัดบัญชี 224,140.95 213,342.92

  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนาตัดบัญชี 35,000.32 30,902.98

  ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย 559,534.24 239,616.45

  ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 116,341,399.89 111,409,503.54

  เงินประกันสังคมคางจาย (สวนของสหกรณ) 27,750.00 27,750.00

  คาใชจายคางจาย 788,460.77 377,371.96

  คาเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 100,000.00 100,000.00

  คาเงินชดเชยความเส่ียง 100,000.00 100,000.00

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน

  สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 476,843,311.98 505,678,605.59

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

84 รายงานประจําป� 2560

ระเบียบวาระท่ี 66



ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

 สินทรัพยดําเนินงาน

  เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณอื่น (2,114,500,000.00) (10,056,400,000.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูแกสหกรณอื่น 5,382,861,000.00 9,469,898,000.00

  เงินสดจายเงินใหกูสามัญ (1,392,472,249.00) (1,414,620,700.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญ 1,269,099,228.17 1,222,479,702.21

  เงินสดจายเงินใหกูฉุกเฉิน (117,858,400.00) (100,841,800.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูฉุกเฉิน 117,256,676.50 98,131,149.10

  เงินสดจายเงินใหกูพิเศษ (1,347,622,460.00) (1,309,543,490.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษ 1,243,348,247.91 1,080,213,332.10

  เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 5,774,127.22 5,203,834.99

  เงินสดรับจากลูกหน้ีตามคําพิพากษา 713,508.98 0.00

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 6,998,580.63 6,403,198.14

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินใหกูแกสหกรณอื่นคางรับ 1,675,053.65 1,607,284.08

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคางรับ 626.99 817.81

  เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ 2,493,150.67 2,367,123.27

  เงินสดรับผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 92,640,055.65 85,563,438.63

  เงินสดจายซื้อเคร่ืองเขียนแบบพิมพ (766,003.97) (931,915.14)

  เงินสดจายคาซอมบํารุงจายลวงหนา (228,405.67) (224,140.95)

  เงินสดจายคาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา (33,927.17) (35,000.32)

  เงินสดรับเงินรอเรียกคืน 0.00 30.00

  เงินสดจายดอกเบ้ียตราสารรอเรียกคืน (166,808.00) (2,169,687.72)

  เงินสดรับดอกเบ้ียตราสารรอเรียกคืน 514,520.40 6,781,052.52

 หนี้สินดําเนินงาน

  เงินสดจายดอกเบ้ียเงินรับฝากคางจาย (111,409,503.54) (114,819,310.04)

  เงินสดจายดอกเบ้ียเงินกูยืมคางจาย (239,616.45) (229,726.03)

  เงินสดจายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย (5,555,940.57) (5,285,975.00)

  เงินสดรับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 5,982,259.35 5,555,940.57

  เงินสดจายเงินประกนัสังคมคางจาย (55,500.00) (54,000.00)

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

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด 85
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ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

 หนี้สินดําเนินงาน (ตอ)

  เงินสดรับจากเงินประกันสังคมคางจาย 27,750.00 27,750.00

  เงินสดจายคาใชจายคางจาย (377,371.96) (1,093,614.36)

  เงินสดจายเงินประกันสัญญา (116,167.00) (8,667.00)

  เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา 110,167.00 87,167.00

  เงินสดจายเช็คขาดการติดตอ (29,000.00) (8,000.00)

  เงินสดรับจากเช็คขาดการติดตอ 114,833.18 85,850.00

  เงินสดจายเงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา (7,490.00) (3,210.00)

  เงินสดรับจากเงินคาดําเนนิการเงินกูรับลวงหนา 35,310.00 7,490.00

  เงินสดจายเงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา (1,153,223.67) (1,395,208.23)

  เงินสดรับจากเงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา 289,335.99 1,153,223.67

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 3,514,185,677.27 (516,419,455.11)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินสดจายซื้อเคร่ืองใชสํานักงาน (1,760,625.12) (1,549,796.60)

  เงินสดจายคาปรับปรุงสํานักงาน 0.00 (2,150,000.00)

  เงินสดจายคาซอฟทแวร (128,400.00) (321,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (44,567,028.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (313,514,413.60) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (225,033,919.50) (2,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 0.00 (100,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (225,000,000.00) (51,033,444.50)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (78,665,184.80) (191,050,149.40)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) (80,000,000.00) (55,000,000.00)

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

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

86 รายงานประจําป� 2560

ระเบียบวาระท่ี 66



ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (1,122,746,614.93) (280,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (260,000,000.00) (709,630,451.64)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 0.00 (100,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 0.00 (30,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (530,000,000.00) (390,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท อินโดรามา เวนจอรส จํากัด (มหาชน) (554,770,882.00) (57,934,376.50)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (20,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (มหาชน) (611,869,839.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (103,888,652.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (26,926,654.75) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (105,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด (80,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) (50,000,000.00) 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 0.00 50,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรรัฐบาล 50,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 17,160,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 60,000,000.00 164,000,000.00

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

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 100,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 165,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 0.00

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

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 30,000,000.00 0.00

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,961,712,213.70) (1,646,669,218.64)

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

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

 สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด 87
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ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  เงินสดจายชําระเงินกูยืม - ตั๋วสัญญาใชเงิน (60,531,000,000.00) (70,144,000,000.00)

  เงินสดรับจากเงินกูยืม - ตั๋วสัญญาใชเงิน 60,682,000,000.00 70,404,000,000.00

  เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (25,131,782,709.79) (24,574,489,214.56)

  เงินสดรับจากเงินรับฝาก 26,221,261,112.18 26,387,319,254.86

  เงินสดจายเงินปนผล (335,084,717.00) (304,123,608.25)

  เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (33,159,239.75) (31,721,780.25)

  เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (6,267,298.00) (5,558,456.09)

  เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (10,000.00) (10,000.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก (9,925,536.88) (8,490,371.20)

  เงินสดรับจากเงินกองทุนทดแทนสมาชิก 607,823.88 935,485.20

  เงินสดจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ (4,810,000.00) (4,660,000.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนสวัสดิการผูคํ้าประกัน (23,450.00) (41,200.00)

  เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (43,368,890.00) (28,662,620.00)

  เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 487,999,310.00 441,258,490.00

  เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (6,494,250.00) (6,065,150.00)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,289,942,154.64 2,125,690,829.71

เงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง)  842,415,618.21 (37,397,844.04)

เงินสด ณ วันตนป 1,878,309,022.89 1,915,706,866.93

เงินสด ณ วันสิ้นป 2,720,724,641.10 1,878,309,022.89

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

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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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 คาเสื่อมราคาอาคาร ยานพาหนะ และเครื่องใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่กําหนดไวใน

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 สําหรับสินทรัพยที่ซื้อภายใน วันที่
20 พฤศจิกายน 2560 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560 สาํหรบัสนิทรพัย
ที่ซื้อต้ังแต วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ยกเวนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ และเคร่ืองปรับระดับ
แรงดันกระแสไฟฟา คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหคํานวณคาเสื่อมราคาโดยถือหลักอายุการใชงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑดังนี้

 ปที่ 1 คํานวณคาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 45 ปที่ 2 คํานวณคาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 30 ปที่ 3 คํานวณ
คาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 25

1.6 คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย

1.7 สหกรณฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการ
จัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และขอใหเขาใจวาเปนเพียงประมาณการทางบัญชีเทานั้น ยังมิไดมีการสูญจริงหรือทําใหสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมายของสหกรณฯ ดอยไปแตอยางใด ถาหากจะมีการตัดลูกหนี้เปนสูญก็ตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญกอนจึงจะกระทําได

1.8 สหกรณฯ ระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคาง
ซึ่งหากสหกรณรับรูดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ดังกลาวแลว จะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิประจําปเปนจํานวน
ดังนี้

  กําไรสุทธิประจําป 476,151,863.52 บาท
บวก ดอกเบี้ยที่ไมรับรูเปนรายได 210,662.80 บาท

  กําไรสุทธิ (หากรับรูดอกเบี้ยเงินกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได) 476,362,526.32 บาท

1.9 เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด
สหกรณฯ บันทึกบัญชีดวยราคาทุนหรือราคาทุนตัดจําหนาย สําหรับเงินลงทุนระยะส้ัน/ระยะยาวท่ีเปน
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด แสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้สหกรณฯ รับรูการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดงเปนรายการ

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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แยกตางหากในสวนทุนของสหกรณฯ และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน เมื่อสหกรณฯ 
จําหนายเงินลงทุนนั้น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 105 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุน
ในตราสารหน้ี และตราสารทุน

1.10 คาปรับปรุงสํานักงานรอตดัจาย ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 20 ตอป
1.11 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 5 ตอป และสิทธิการใชประโยชนใน

ซอฟทแวรตัดจายโดยวิธีเสนตรง ในอัตรารอยละ 20 ตอป
1.12 สหกรณฯ ไดเปลี่ยนระบบการจายเงินบําเหน็จเจาหนาที่ เปนการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม

พระราชบญัญตักิองทนุสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบดวยเงนิทีเ่จาหนาทีจ่ายสะสมและเงนิทีส่หกรณ
จายสมทบใหในอัตรารอยละ 5-12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนปที่ทํางานโดยจายเงินสํารองบําเหน็จ
เปนเงินประเดิมเขากองทุนจํานวน 10,405,600.00 บาท และจะจายใหกับเจาหนาที่ในกรณีออกจากงาน
ตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กสิกรไทย จํากัด ระหวางป 2560 จายสมทบเพิ่มจํานวน 2,096,921.39 บาท และป 2559 จายสมทบเพิ่ม
จํานวน 2,005,116.90 บาท

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

เงินสด 4,753,852.62 3,687,483.75
เงินฝากธนาคาร
 กระแสรายวัน 3,937,081.38 4,615,032.13
 ออมทรัพย 392,950,342.02 351,173,317.59
 ออมทรัพยพิเศษ 18,983,365.08 18,733,189.42
 ประจํา 100,000.00 100,000.00
  รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 420,724,641.10 378,309,022.89

ขอผูกพัน
เงินฝากประจําธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาเตียน จํานวน 100,000.00 บาท ไดนําไปคํ้าประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาบริการกับบริษัทแหงหนึ่ง

3. เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 300,000,000.00 0.00
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00
 รวมเงินฝากสหกรณอื่น 2,300,000,000.00 1,500,000,000.00
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4. เงินลงทุน ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะส้ัน
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
 พันธบัตรรัฐบาล 30,148,661.10 29,986,700.73 50,080,850.00 50,048,780.18
 พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 0.00 0.00 17,238,613.91 17,169,961.40
 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 201,897,866.00 200,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 175,672,395.10 170,000,000.00 62,291,580.00 60,000,000.00
 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 181,224,524.00 180,000,000.00 166,289,420.70 165,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 50,769,139.00 50,039,563.42
 หุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 102,640,219.00 100,000,000.00
 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 121,607,472.80 120,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 50,296,095.50 50,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) 157,621,998.60 155,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 20,505,072.00 20,085,075.10 0.00 0.00
  รวม 938,974,085.10 925,071,775.83 449,309,822.61 442,258,305.00
 บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 13,902,309.27 0.00 7,051,517.61
  รวมเงินลงทุนระยะส้ันท่ีอยูในความตองการของตลาด 938,974,085.10 938,974,085.10 449,309,822.61 449,309,822.61
  รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 938,974,085.10 449,309,822.61
เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
 พันธบัตรรัฐบาล 0.00 0.00 30,816,726.60 29,928,458.53
 พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 546,347,845.00 500,000,000.00 543,153,140.00 500,000,000.00
 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 305,076,603.20 290,000,000.00 511,680,848.10 490,000,000.00
 พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 212,643,108.00 200,000,000.00 211,843,522.00 200,000,000.00
 พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 104,407,551.00 100,000,000.00 105,125,271.00 100,000,000.00
 หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 136,325,668.03 126,822,497.08 315,432,249.64 296,915,709.37
 หุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 343,272,791.40 324,004,078.07 295,224,073.30 281,490,708.58
 หุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 200,564,675.30 192,736,787.39 199,229,106.65 194,749,274.53
 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2,352,155,250.64 2,253,027,997.32 1,286,252,905.20 1,251,400,917.13
 หุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 259,071,168.00 240,000,000.00 257,445,292.80 240,000,000.00
 หุนกูบริษัท โกลวพลังงาน จํากัด (มหาชน) 10,536,439.80 10,050,529.82 10,660,594.70 10,078,342.43
 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 296,477,739.57 287,002,983.14 251,097,462.06 242,000,000.00
 หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 932,195,524.80 881,792,622.29 582,672,262.50 571,268,741.88
 หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 995,670,305.50 961,739,132.24 450,088,855.90 429,018,127.12
 หุนกูบริษทั อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 161,132,162.70 155,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 468,405,039.50 451,438,438.20 457,601,644.80 451,814,741.44
 หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 1,672,773,762.61 1,603,926,934.36 1,358,997,826.40 1,375,940,903.30
 หุนกูบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 51,614,684.00 50,000,000.00 52,185,124.00 50,000,000.00
 หุนกูบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 58,809,713.00 55,000,000.00 57,168,048.45 55,000,000.00
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4. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
 หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1,077,760,826.42 1,043,000,000.00 569,146,930.76 563,000,000.00
 หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 381,494,883.60 361,663,429.65 368,533,507.00 361,897,565.83
 หุนกูบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) 32,759,534.10 30,000,000.00 31,636,187.10 30,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 72,391,184.00 70,000,000.00 51,137,711.30 50,000,000.00
 หุนกูบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 204,977,100.00 200,000,000.00 202,445,580.00 200,000,000.00
 หุนกูบริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 137,487,587.85 135,000,000.00 53,766,524.05 55,000,000.00
 หุนกูบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 101,418,206.20 100,000,000.00 96,759,462.20 100,000,000.00
 หุนกูบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 284,804,116.85 275,932,710.53 50,930,069.00 51,022,314.68
 หุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 272,338,503.55 269,742,424.73 182,225,177.70 191,037,455.96
 หุนกูบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 623,007,502.20 611,715,826.21 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 105,924,266.50 103,416,766.69 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 27,377,543.00 26,669,963.39 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 111,041,237.75 105,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 81,159,173.30 80,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 51,641,448.50 50,000,000.00 0.00 0.00
  รวม 12,511,930,983.17 11,989,683,121.11 8,744,388,265.91 8,526,563,260.78
 บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 522,247,862.06 0.00 217,825,005.13
  รวมเงินลงทุนระยะยาวท่ีอยูในความตองการของตลาด 12,511,930,983.17 12,511,930,983.17 8,744,388,265.91 8,744,388,265.91
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 12,522,130,983.17 8,754,588,265.91
  รวมเงินลงทุน 13,461,105,068.27 9,203,898,088.52

ขอผูกพัน
สหกรณฯ ไดนําพันธบัตรจํานวนหน่ึงรวมเปนจํานวนเงิน 1,320,000,000.00 บาท และหุนกูจํานวนหนึ่งรวมเปนจํานวนเงิน 
4,420,100,000.00 บาท รวมทัง้สิน้ 5,740,100,000.00 บาท ไปเปนหลกัประกนัการทาํสญัญาวงเงนิเบกิเกนิบัญช ีในวงเงนิ 
20,000,000.00 บาท และกูยืมเงินโดยออกต๋ัวสัญญาใชเงินในวงเงิน 4,889,900,000.00 บาท จากธนาคารตางๆ (ตามที่
กลาวในหมายเหตุ 11)
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5. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ

 เงินใหกูแกสหกรณอื่น 1,762,482,000.00 5,560,401,000.00 2,253,776,000.00 8,337,468,000.00

 เงินใหกูฉุกเฉิน 17,521,405.75 0.00 16,932,982.25 0.00

 เงินใหกูสามัญ 248,951,855.81 1,757,383,695.06 218,257,364.89 1,669,670,796.40

 เงินใหกูพิเศษ 155,714,466.56 3,023,371,901.21 149,066,837.80 2,931,976,186.66

  รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 2,184,669,728.12 10,341,156,596.27 2,638,033,184.94 12,939,114,983.06

เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได

 เงินใหกูฉุกเฉิน 13,300.00 0.00 0.00 0.00

 เงินใหกูสามัญ 2,715,179.25 0.00 0.00 0.00

 เงินใหกูพิเศษ 595,312.25 0.00 0.00 0.00

  รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได 3,323,791.50 0.00 0.00 0.00

 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (427,249.45) 0.00 0.00 0.00

  รวมเงินใหกูยืม - สุทธิ 2,187,566,270.17 10,341,156,596.27 2,638,033,184.94 12,939,114,983.06

เงินใหกูแกสหกรณอื่น มีจํานวน 18 ราย สหกรณฯ เรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตราตามสภาวะของทองตลาด
ทั้งนี้สหกรณฯ ไดจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู

และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหแสดงรายการลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตางหากจากลูกหนี้ปกติ

6. ลูกหนี้อื่น - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 6,517,199.35 0.00 4,405,318.04 0.00

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 2,417,728.02 0.00 3,131,237.00 0.00

  รวม 8,934,927.37 0.00 7,536,555.04 0.00

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,640,954.27) 0.00 (1,592,167.10) 0.00

 รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 7,293,973.10 0.00 5,944,387.94 0.00

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่น จํานวน 1,640,954.27 บาท ประกอบดวย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหน้ีขาด
สมาชิกภาพ จํานวน 248,226.25 บาท และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 1,392,728.02 บาท

ทั้งน้ีสหกรณฯ ไดจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและ
การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหแสดงรายการลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตางหากจากลูกหนี้ปกติ
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7. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่นคางรับ 1,639,732.96 1,675,053.65

ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 10,291,542.40 6,998,580.63

 รวมดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 11,931,275.36 8,673,634.28

8. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 572.47 626.99

ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ 2,992,465.73 2,493,150.67

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่นคางรับ 248,630.14 0.00

ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 125,291,591.22 92,640,055.65

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 33,927.17 35,000.32

คาซอมบํารุงจายลวงหนา 228,405.67 224,140.95

วัสดุคงเหลือ 472,679.28 453,592.97

ดอกเบี้ยตราสารรอรับคืน 166,808.00 514,520.40

 รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 129,435,079.68 96,361,087.95

9. อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

อาคาร 1,947,803.56 3,200,724.15

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2,075,472.17 2,434,253.36

ยานพาหนะ 384,808.66 630,108.66

เครื่องใชสํานักงาน 1,352,491.55 909,845.39

 รวมอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5,760,575.94 7,174,931.56

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (3,918.00) 0.00

 รวมอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5,756,657.94 7,174,931.56

สหกรณฯ บันทึกบัญชีอาคารและอุปกรณดวยมูลคาตามบัญชี ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สหกรณฯ มีคาเสื่อมราคา จํานวน 3,178,882.03 บาท และ 3,404,671.66 บาท ตามลําดับ ประกอบดวย คาเสื่อมราคา
อาคาร จํานวน 1,252,920.59 บาท และ 1,595,230.64 บาท ตามลําดับ คาเสื่อมราคาคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน 
1,383,582.20 บาท และ 1,241,488.73 บาท ตามลําดับ คาเส่ือมราคายานพาหนะ จํานวน 245,300.00 บาท และ 
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245,300.00 บาท ตามลําดับ และคาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 297,079.24 บาท และ 322,652.29 บาท
ตามลําดับ

สหกรณฯ บันทึกบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม จํานวน 3,918.00 บาท ประกอบดวย คาเสื่อมราคาสะสม - เคร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน 2,136.23 บาท และคาเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใชสํานักงาน จํานวน 1,781.77 บาท 
สําหรับอาคารและอุปกรณที่ซื้อตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560

10. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 2,443,150.68 3,193,150.68

สิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวร 383,230.03 337,181.92

 รวมสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,826,380.71 3,530,332.60

11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

เงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน 3,590,000,000.00 3,439,000,000.00

 รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 3,590,000,000.00 3,439,000,000.00

เงินกูยืมประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวขางตน จายดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกําหนดโดยสถาบันการเงินของแตละแหง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน 

1,999.90 ลานบาท

พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท

หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 25 ลานบาท
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย (ตอ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ตอ) หุนกู บมจ. ซีพี ออลล

จํานวน 7 ฉบับ จํานวนเงิน 649 ลานบาท

หุนกู บมจ. บางจากปโตรเลียม

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 210 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 115 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 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 305 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 70 ลานบาท

หุนกู บจก. นํ้าตาลมิตรผล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 25 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทีทีดับบลิว

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

2) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน 

100 ลานบาท

หุนกู บมจ. การบินไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 120 ลานบาท

3) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินเบิกเกินบัญชี 20 ลานบาท

วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน 

790 ลานบาท

พันธบัตรรัฐบาล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 16.10 ลานบาท
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย (ตอ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

3) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ตอ) หุนกู บมจ. การบินไทย

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 170 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 115 ลานบาท

หุนกู บมจ. โกลว พลังงาน

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 10 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไออารพซีี

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 240 ลานบาท

หุนกู บมจ. ช. การชาง

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

4) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน 

400 ลานบาท

หุนกู บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 70 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 40 ลานบาท

หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 180 ลานบาท

หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 160 ลานบาท

หุนกู บมจ. ซีพี ออลล

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 110 ลานบาท

5) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน 

400 ลานบาท

หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 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
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย (ตอ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

5) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (ตอ) หุนกู บมจ. การบินไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 75 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

6) บมจ. ธนาคารทหารไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน

900 ลานบาท

พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 300 ลานบาท

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. ซีพี ออลล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอเน็คช่ัน

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 40 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 40 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. การบินไทย

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 250 ลานบาท

7) บมจ. ธนาคารยูโอบี วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน

300 ลานบาท

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 90 ลานบาท

หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 80 ลานบาท

หุนกู บมจ. บานปู

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท
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12. เงินรับฝาก ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

 ออมทรัพย 1,397,507,801.64 1,273,900,784.89

 ออมทรัพยสินทวี 803,109,703.73 832,764,285.31

 ออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการ 2,641,900.00 2,453,100.00

 ประจํา 15,456,339,694.67 14,461,004,479.94

  รวมเงินรับฝาก - สมาชิก 17,659,599,100.04 16,570,122,650.14

13. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 116,341,399.89 111,409,503.54

ดอกเบี้ยเงินกูคางจาย 559,534.24 239,616.45

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 5,982,259.35 5,555,940.57

คาใชจายคางจาย 788,460.77 377,371.96

เงินปนผลคางจาย 4,664.00 60,336.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมคางจาย 55,500.00 55,500.00

ทุนเรือนหุนรอจายคืน 143,100.37 143,100.37

เงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา 289,335.99 1,153,223.67

เช็คขาดการติดตอ 808,769.83 770,198.65

เงินประกันสัญญา 110,167.00 116,167.00

เงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 35,310.00 7,490.00

 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 125,118,501.44 119,888,448.21

14. หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 104,375,443.51 108,693,156.51

เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 127,375,561.67 128,185,561.67

เงินกองทุนสวัสดิการผูคํ้าประกัน 9,310,200.00 9,333,650.00

เงินกองทุนชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 200,000.00 100,000.00

เงินกองทุนชดเชยความเสี่ยง 200,000.00 100,000.00

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 241,461,205.18 246,412,368.18

 สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด 99

ระเบียบวาระท่ี 6 6



15. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

ทุนสาธารณประโยชน 84,072,613.96 86,473,924.17

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 38,625,004.80 38,625,004.80

ทุนพัฒนาสหกรณ 1,268,316.51 1,268,316.51

ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 33,825,453.19 33,825,453.19

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

ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน 4,596,054.83 4,596,054.83

 รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 163,748,377.69 166,149,687.90

16. กําไรจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดขึ้น ประกอบดวย

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

ยอดยกมาตนป 224,876,522.74 341,239,950.05

บวก (หัก) การเปล่ียนแปลงในระหวางป 311,273,648.59 (116,363,427.31)

 ยอดคงเหลือปลายป 536,150,171.33 224,876,522.74

17. คดีความและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในระหวางป 2556 สมาชิกรายหนึ่งไดฟองตอศาลแพงตามคดีดําที่ ผบ. 3289/2556 เรื่องฝากทรัพยใหสหกรณฯ

รับผิดชอบเงินที่ถูกถอนไปโดยมีเงินตนที่ฟองรองทั้งสิ้น 850,000.00 บาท โดยมีมูลคดีจากการที่สมาชิกเจาของบัญชีได
มอบฉนัทะแกบคุคลทีร่บัมอบฉนัทะซึง่เปนลกูจางใหมาถอนเงนิหลายครัง้ โดยทกุครัง้ลกูจางผูรบัมอบฉนัทะนาํบตัรประจาํตวั
ประชาชนและสมดุบญัชเีงินฝากของเจาของบญัชมีาแสดงดวยทกุครัง้ตามหลกัเกณฑทีก่าํหนดในการฝากถอนเงนิกับสหกรณ 
ตอมาเจาของบัญชีไดตรวจพบวาในบางรายการมีปลอมลายมือชื่อของเจาของบัญชีในใบถอนเงินมาถอนเงิน เจาของบัญชี
จึงไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูรับมอบฉันทะในขอหาปลอมเอกสารและลักทรัพย ซึ่งพนักงานอัยการไดฟองคดีตอ
ศาลอาญาและศาลอาญาไดมีคําพิพากษาวาลูกจางมีความผิดฐานปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอมและลักทรัพย ใหลูกจาง
ใชเงินที่ลักเอาไปดังกลาวคืนแกเจาของบัญชีแลว

ศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขคดีแดงท่ี ผบ. 3787/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ใหสหกรณฯ
รับผิดชอบเงินจํานวนท่ีถูกถอนไปจํานวนคร่ึงหนึ่งพรอมกับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของจํานวนเงินตนดังกลาว
นับตั้งแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระแลวเสร็จ

สหกรณฯ พิจารณาแลวเห็นวาสหกรณฯ ไดปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เปนไปตามกฎเกณฑที่
กําหนดไว และไมไดประมาทเลินเลอ ประกอบกับเจาของบัญชีรายน้ีไดฟองธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงที่ลูกจางไปดําเนินการ
ถอนเงินของเจาของบัญชีในลักษณะอยางเดียวกัน ซึ่งในคดีดังกลาวศาลไดมีคําพิพากษายกฟองธนาคารพาณิชย สหกรณฯ
จึงไดทําการยื่นอุทธรณตอศาลเมื่องวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ตอมาศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาตามหมายเลขคดีแดงที่ 
20080/2558 พิพากษาใหสหกรณฯ ชําระเงินทั้งจํานวนพรอมกับดอกเบ้ีย ในอัตรารอยละ 7.50 ตอปของเงินตนดังกลาว
จนกวาจะชําระแลวเสร็จ
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ในระหวางป 2559 สหกรณฯ ไดทําการย่ืนฎีกาตอศาลเม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และคดีอยูในระหวาง
การพิจารณาของศาลฎีกา จึงยังไมอาจทราบผลท่ีสุดของคดี โอกาสท่ีจะเกิดผลเสียหายตอสหกรณฯ ยังไมคาดหมายได
ดังนั้นสหกรณฯ จึงมิไดตั้งประมาณการหน้ีสินจากกรณีดังกลาว

ในระหวางป 2560 ศาลฎีกาไดมีคําสั่งยกคํารองขออนุญาตฎีกาเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ทําใหคดีถึงที่สุด
สหกรณจะตองปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลอุทธรณคือชําระเงินทั้งจํานวนพรอมกับดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 7.50 ตอป
ของเงินตนดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 20 มกราคม 2561 ไดพิจารณากัน
อยางกวางขวาง รวมถึงผลสรุปของคณะอนุกรรมการสอบขอเท็จจริง เห็นวาเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความถูกตองตาม
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ แตทั้งนี้เมื่อมีผลเสียหายตอสหกรณ ฝายจัดการซึ่งมีขอตกลงในการปฏิบัติงานที่ตองรับผิดชอบ ดังนั้น
ฝายจัดการจึงขอรับผิดชอบไปดําเนินการใหเสร็จสิ้นจนถึงที่สุด เพื่อรักษาภาพลักษณและความเชื่อมั่นของสหกรณฯ
คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติเห็นชอบตามท่ีฝายจัดการเสนอ ดังนั้นสหกรณฯ จึงมิไดตั้งประมาณการหน้ีสินจากกรณี
ดังกลาว

18. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณฯ สามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองเฉล่ียรายเดือนไดในอัตราไมตํ่ากวารอยละหน่ึงของยอดเงินฝาก

ทั้งหมด จึงถือไดวาสหกรณฯ ไดมีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย เรื่อง กําหนดอัตราการ
ดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณฯ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2550 เปนตนไป
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ

ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดแตงต้ังใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น ขาพเจาไดตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมี
เงื่อนไขตามรายงาน ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ทั้งนี้ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่สําคัญ ดังตอไปนี้

1. ขอสังเกตจากการตรวจสอบ

1.1 การควบคุมภายใน

1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

โดยรวมสหกรณฯ มีการปฏิบัติงานเปนไปตาม กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง คําแนะนํา
แนวปฏบิตัขิองทัง้นายทะเบยีนสหกรณ กรมตรวจบญัชสีหกรณ และกฎหมายอืน่ ทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิงานของสหกรณฯ 
อยางเครงครัด

1.1.2 การแบงแยกหนาที่ของสหกรณฯ

สหกรณฯ มกีารจัดแบงสวนงานและกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบของพนักงานไวเหมาะสมรัดกุมสอดคลอง
กับหลักการควบคุมภายในท่ีดี มีผูจัดการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
พนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม

1.1.3 ความรูความสามารถของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ และฝายจัดการของสหกรณฯ

1) คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ เปนบุคคลผูไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิก ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบของสหกรณฯ โดยในระหวางปไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ 
อยางสมํ่าเสมอ ทําใหผลการดําเนินงานของสหกรณฯโดยรวมเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไวและอยูบนบรรทัดฐานของ
ความพอใจของมวลสมาชกิเปนท่ีตัง้ ยอมแสดงใหเหน็วา คณะกรรมการดําเนนิการของสหกรณฯ นัน้มีความรูและความสามารถ
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
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2) ฝายจัดการของสหกรณฯ ประกอบดวย ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ ฝายบัญชีและประมวลผล ฝายบริการ
เงนิออม ฝายบริการสินเช่ือ และฝายบริหารสหกรณ ซึง่ผูปฏบิตัหินาท่ีแตละสวนงานน้ันมคีวามรูและความสามารถเฉพาะทาง
ซึ่งตรงตามแตละสวนงาน

1.1.4 การจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน

โดยรวมสหกรณฯ จดัทาํบญัชตีามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกาํหนด รวมถึงเปนไปตามพระราชบัญญตัิ
สหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และเปนไปตามกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยมีระบบบัญชีที่เหมาะสม
กับธุรกิจของสหกรณฯ การจัดทําบัญชี และทะเบียนคุมตางๆเรียบรอยเปนปจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึก
บญัชโีดยรวมครบถวน มกีารจัดทาํงบการเงินตามรูปแบบงบการเงินทีร่ะบุในหนังสอืกรมตรวจบัญชสีหกรณที ่กษ 0404/1160 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 และผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของสหกรณฯ โดยรวมอยูในระดับดี

นอกจากนี้คณะผูสอบบัญชีไดเขาตรวจสอบระหวางปของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํากัด สําหรบัรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไดทําการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณฯ และความเสี่ยง
ทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่โดยรวมสหกรณฯ มกีารปฏบิตังิานและบรหิารความเสีย่งอยางเหมาะสม ทัง้นีร้ายละเอยีดของการตรวจสอบ
บัญชีระหวางปและขอเสนอแนะท่ีตรวจพบขางตนทางคณะผูสอบบัญชีไดอธิบายไวตามรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหวางป ฉบับเลขที่ สส. 217/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ฉบับเลขท่ี สส. 312/2560 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 
และรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป ฉบับเลขที่ สส. 464/2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ไดเสนอตอ
คณะกรรมการของสหกรณฯ

1.2 การปฏิบัติที่ขัดแยงทางผลประโยชน บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

จากการสอบทานการปฏิบตัทิีข่ดัแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest) ของบุคคลและกิจการท่ีเกีย่วของกนั
ของสหกรณฯ พบวา โดยรวมสหกรณฯ ไมมเีหตุการณการปฏิบตัทิีข่ดัแยงทางผลประโยชน จากบุคคลและกจิการท่ีเกีย่วของ
กัน ยกเวนกรณีคดีความดังนี้

ในระหวางป 2556 สมาชิกรายหน่ึงไดฟองตอศาลแพงตามคดีดําที่ ผบ.3289/2556 เรื่องฝากทรัพยใหสหกรณฯ
รับผิดชอบเงินที่ถูกถอนไปโดยมีเงินตนที่ฟองรองทั้งสิ้น 850,000.00 บาท โดยมีมูลคดีจากการที่สมาชิกเจาของบัญชีได
มอบฉนัทะแกบคุคลทีร่บัมอบฉนัทะซึง่เปนลกูจางใหมาถอนเงนิหลายครัง้ โดยทกุครัง้ลกูจางผูรบัมอบฉนัทะนาํบตัรประจาํตวั
ประชาชนและสมดุบญัชเีงนิฝากของเจาของบญัชมีาแสดงดวยทุกครัง้ ตามหลักเกณฑทีก่าํหนดในการฝากถอนเงนิกบัสหกรณ 
ตอมาเจาของบัญชีไดตรวจพบวา ในบางรายการมีปลอมลายมือช่ือของเจาของบัญชีในใบถอนเงินมาถอนเงิน เจาของบัญชี
จึงไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูรับมอบฉันทะในขอหาปลอมเอกสารและลักทรัพย ซึ่งพนักงานอัยการไดฟองคดีตอ
ศาลอาญา และศาลอาญาไดมีคําพิพากษาวาลูกจางมีความผิดฐานปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอม และลักทรัพย ใหลูกจาง
ใชเงินที่ลักเอาไปดังกลาวคืนแกเจาของบัญชีแลว

ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขคดีแดงที่ ผบ.3787/2557 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2557 ใหสหกรณฯ
รับผิดชอบเงินจํานวนท่ีถูกถอนไปจํานวนคร่ึงหนึ่งพรอมกับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของจํานวนเงินตนดังกลาว
นับตั้งแตวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระแลวเสร็จ

สหกรณพิจารณาแลวเห็นวาสหกรณฯ ไดปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนด
ไวและไมไดประมาทเลินเลอ ประกอบกับเจาของบัญชีรายน้ีไดฟองธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงท่ีลูกจางไปดําเนินการถอนเงิน
ของเจาของบัญชีในลักษณะอยางเดียวกัน ซึ่งในคดีดังกลาวศาลไดมีคําพิพากษายกฟองธนาคารพาณิชย สหกรณฯ จึงได
ทําการอุทธรณตอศาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ตอมาศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาตามหมายเลขคดีแดงที่ 20080/2558 
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พิพากษาใหสหกรณฯ ชําระเงินทั้งจํานวนพรอมกับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของตนเงินดังกลาวจนกวาจะชําระ
แลวเสร็จ

ในระหวางป 2559 สหกรณฯ ไดทําการย่ืนฎีกาตอศาลเม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และคดีอยูในระหวาง
การพิจารณาของศาลฎีกาจึงยังไมอาจทราบผลท่ีสุดของคดี โอกาสท่ีจะเกิดผลเสียหายตอสหกรณฯ ยังไมคาดหมายได
ดังนั้นสหกรณฯ จึงมิไดตั้งประมาณการหน้ีสินจากกรณีดังกลาว

ในระหวางป 2560 ศาลฎีกาไดมีคําสั่งยกคํารองขออนุญาตฎีกาเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ทําใหคดีถึงที่สุด
สหกรณจะตองปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลอุทธรณคือชําระเงินทั้งจํานวนพรอมกับดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 7.50 ตอป
ของเงินตนดังกลาวซึ่งคณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันที่ 20 มกราคม 2561 ไดพิจารณากันอยาง
กวางขวาง รวมถึงผลสรุปของคณะอนุกรรมการสอบขอเท็จจริง เห็นวาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ
และวธิปีฏบิตั ิแตทัง้น้ีเมือ่มผีลเสยีหายตอสหกรณ ฝายจดัการซึง่มขีอตกลงในการปฏบิตังิานทีต่องรบัผดิชอบ ดงันัน้ฝายจดัการ
จึงขอรับผิดชอบไปดําเนินการใหเสร็จสิ้นจนถึงที่สุด เพื่อรักษาภาพลักษณและความเชื่อมั่นของสหกรณฯ คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงมีมติเห็นชอบตามที่ฝายจัดการเสนอ ดังนั้นสหกรณฯ จึงมิไดตั้งประมาณการหนี้สินจากกรณีดังกลาว

2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

2.1 ความเส่ียงดานเครดิต

1) สหกรณฯ ไมมีนโยบายการใหสินเชื่อแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ ที่อาจ
ทําใหเชื่อไดวาเปนการเอื้อประโยชนแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ

2) สหกรณฯ ไมมนีโยบายการใหสนิเชือ่แกสหกรณอืน่เกนิกวาอตัราท่ีกาํหนด โดยไมมหีลกัประกันหรอืหลกัประกัน
ไมคุมมูลหน้ี

3) จากการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้โดยพิจารณาตามหลักเกณฑการจายเงินกูแกสมาชิก
ของสหกรณฯ พบวา ลูกหน้ีสวนใหญยังคงมีความสามารถในการชําระหน้ีไดอยางเหมาะสม การใหสินเช่ือมีการกําหนด
จํานวนงวดในการชําระหนี้ที่เปนไปอยางเหมาะสม การติดตามหนี้โดยคณะกรรมการเปนไปอยางใกลชิด โดยสหกรณฯ
จะไมอนุญาตใหมีการปรับโครงสรางหน้ีโดยไมจําเปน นอกจากน้ีสหกรณฯ มีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปนไปตามท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด

4) สหกรณฯ มีอัตราสวนวัดความสามารถในการกอหน้ีปปจจุบัน 3.56 เทา ปกอน 3.68 ซึ่งลดลงจากปกอน
0.12 เทา ซึ่งโดยรวมถือวาสหกรณฯ ยังมีความสามารถในการชําระหนี้ในระดับท่ีเหมาะสม

5) สหกรณฯ ไมมีนโยบายกูยืมเงินระยะสั้นจากภายนอก เพื่อมาจายเงินกูระยะยาวใหแกสมาชิก หรือ สหกรณอื่น

2.2 ความเส่ียงดานสภาพคลอง

สหกรณฯ มีอัตราสวนสภาพคลองปปจจุบัน 0.02 เทา ซึ่งเทากับปกอน แสดงใหเห็นวา สหกรณฯ มีการรักษา
สภาพคลองไวไดในระดับที่คงที่แตยังคอนขางนอย ดังนั้น สหกรณฯ ควรมีการกําหนดกลยุทธ และ วางแผนเพื่อรักษาระดับ
ปริมาณเงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีมีสภาพคลองใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม

2.3 ความเส่ียงดานเงินลงทุนของสหกรณฯ

จากการตรวจสอบการลงทุนของสหกรณฯ พบวา โดยรวมมีการลงทุนเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และลงทุน
ในหลักทรัพยตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดไวอยางเหมาะสม
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3. เรื่องอื่นๆ

โดยรวมสหกรณฯ มีการติดตามขอมูลขาวสารและกฎระเบียบใหมที่กําหนดข้ึนโดยหนวยงานกํากับดูแลอยาง
ตอเน่ือง พรอมทัง้นํามาถอืปฏบิตัภิายในสหกรณฯอยางเหมาะสม ซึง่เปนไปตามคาํแนะนาํท่ีทางสาํนกังานฯ ไดเคยเสนอแนะ
สหกรณฯ แลวตามหนังสือ สส.285/2560 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560

 (นางสุคนธ ฤทธิโรจน)
 ผูสอบบัญชี

48 อาคาร ธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ 34 ถนนจรัญสนิทวงศ
แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700

วันที่ 30 มกราคม 2561
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ที่ สส.027/2561

 โดย ดร.ธนาดล รักษาพล*
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8910

ทางสํานักงานเห็นวาการวิเคราะหงบการเงินมีความสําคัญตอสหกรณฯ ที่จะประเมินการบริหารงานของ
ฝายบริหาร พยากรณฐานะการเงินในอนาคตและผลที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเปนเครื่องมือกลั่นกรองประกอบการออมเบื้องตน
เพื่อเลือกลงทุนซื้อหุนเพิ่มหรือวิเคราะหความเสี่ยง จึงไดจัดทําบทวิเคราะหงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่มีการเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของสหกรณฯ กับขอมูลและอัตราสวนถัวเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพยอื่นทั้งระบบ
ทั่วประเทศที่มีขนาดเดียวกัน ณ ป 2559 (PEER GROUP 2016) ที่นําขอมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ตามรายละเอียดผลการวิเคราะหที่ไดเปนดังนี้

(1) หลักเกณฑที่ใชในการจัดขนาดของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
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

* อดีตผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท อีวาย จํากัด ผูสอบบัญชีสหกรณ ผูตรวจกิจการสหกรณ และผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขท่ี 8910 บช.ด. (จุฬาฯ) บช.ม. (จุฬาฯ) บช.บ. (จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1) ประกาศนียบัตรผูเชียวชาญการรายงานทางการเงิน (Diploma 

in Thai Financial Reporting - Dip TFR) นักวิชาการคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

ผูบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยฯ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการคาและกระทรวงพาณิชย

บทวิเคราะห�งบการเงิน
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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รายการ
คะแนนของ

แตละหัวขอ

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จํากัด

ใหญมาก

9.26-12

ใหญ

6.51-9.25

กลาง

3.76-6.50

จํานวน คะแนนที่ได

1. จํานวนสมาชิก (หนวย: คน)

 มากกวา 924–1,639 2.50

 มากกวา 1,640–2,912 2.75

 มากกวา 2,912 3 9,372 3

2. ทุนดําเนินงาน (หนวย: ลานบาท)

 มากกวา 60.70–259.50 3.33

 มากกวา 259.50–1,110.00 3.67

 มากกวา 1,110.00 4 28,870 4

3. รายไดธุรกิจหลัก (หนวย: ลานบาท)

 มากกวา 30.80–144.00 4.17

 มากกวา 144.00–672.00 4.58

 มากกวา 672.00 5 1,154 5

รวมคะแนนท่ีได 12 ✓

(2) อัตราสวนที่สําคัญของสหกรณออมทรัพยเฉลี่ยโดยรวมเปรียบเทียบกับ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยูในระดับ “*ดี”

 ดีมาก หมายถึง ดีกวาคาเฉลี่ยของสหกรณอื่นในระดับเดียวกัน
* ดี หมายถึง มีคาเทากับหรือใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของสหกรณอื่นในระดับเดียวกัน
 พอใช หมายถึง นอยกวาคาเฉล่ียของสหกรณอื่นในระดับเดียวกัน
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รายการ หนวย

อัตราสวนของ

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

อัตราสวนสหกรณ

ออมทรัพยเฉลี่ย

ขนาดใหญมาก 

(Peer Group)
ดีมาก ดี พอใช

ป 2560 ป 2559 ป 2559

1. ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง

1.1 อัตราสวนหน้ีสินตอทุน เทา 2.98 3.18 1.17 ✓

1.2 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย เทา 0.04 0.04 0.04 ✓

1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ รอยละ 13.14 7.25 8.71 ✓

1.4 อัตราการเติบโตของหนี้ รอยละ 6.09 11.23 8.82 ✓

1.5 อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน รอยละ 6.97 7.82 7.19 ✓

2. ดานคุณภาพของสินทรัพย

2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย รอบ 0.04 0.05 0.05 ✓

2.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 1.71 1.90 3.31 ✓

2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย รอยละ 7.78 10.25 8.77 ✓

3. การทํากําไร

3.1 กําไรตอสมาชิก บาท/คน 50,805.79 53,645.80 23,809.07 ✓

3.2 เงินออมตอสมาชิก บาท/คน 2,404,495.34 2,325,930.17 523,860.75 ✓

3.3 หน้ีสินตอสมาชิก บาท/คน 555,512.92 552,210.01 570,177.49 ✓

3.4 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง รอยละ 8.78 8.41 10.03 ✓

3.5 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ รอยละ (1.71) 13.15 9.14 ✓

3.6 อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 41.27 41.96 54.84 ✓

4. ดานสภาพคลอง

อัตราสวนทุนหมุนเวียน เทา 0.28 0.25 0.38 ✓
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1. ความเพียงพอของเงินลงทุนตอความเส่ียง
สหกรณฯ มีอัตราสวนดานความเพียงพอของเงินลงทุนตอความเส่ียงโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก โดยเฉพาะ

อัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตราการเติบโตของทุนของสหกรณและอัตราการเติบโตของหนี้สินตอทุนซึ่งอยูในเกณฑดีมาก และ
มีอัตราสวนอ่ืนๆ อยูในระดับที่ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีขนาดเทากัน เหลานี้แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารไดมีการกําหนดนโยบายในการชักชวนบุคลากรมารวมเปนสมาชิกและนําเงินมาออมกับสหกรณฯ ไดเปนอยางดี
ซึ่งจะทําใหสหกรณฯ สามารถบริหารงานไดอยางม่ันคงและยั่งยืน อีกท้ังยังทําใหสหกรณฯ มีทุนหมุนเวียนในการบริหารงาน
และการดําเนินงานของสหกรณฯ เพียงพอ โดยไมตองกูยมืเงินจากสถาบันการเงินภายนอกมากนัก เปนการลดตนทนุทางดาน
การเงิน ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ดีมาก

2. คุณภาพของสินทรัพย (Assets Quality)
สหกรณฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพยใหมีคุณภาพโดยรวมอยูในเกณฑดี โดยมีอัตราหมุนของสินทรัพย

อยูในเกณฑทีด่ ีอยางไรกต็าม สหกรณฯ ตองมุงเนนดานกลยทุธทีจ่ะชวยเสรมิสรางใหสหกรณฯมอีตัราการเตบิโตของสนิทรพัย 
และบริหารสินทรัพยใหเกิดรายได เพิ่มขึ้นอยางย่ังยืน ทั้งนี้เพื่อจะนํามาซึ่งความมั่นคงตอสหกรณฯ และเพื่อนํามาใชในการ
ดําเนินงานของสหกรณฯ ในอนาคต

3. ดานการทํากําไร (Earnings Sufficiency)
อัตราสวนตอสมาชิก
ผลการดําเนินงานตอสมาชิกในปปจจุบันแสดงใหเห็นวา สหกรณฯ มีอัตราสวนการทํากําไรตอสมาชิกลดลงจาก

ปกอนเล็กนอย แตยังคงมากกวาอัตราสวนเฉล่ียโดยรวมอยูมาก ซึ่งสอดคลองกับอัตราสวนเงินออมตอสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ปกอน และมากกวาอตัราสวนเฉล่ียโดยรวมเปนอยางมาก ซึง่ถอืวาอยูในระดับทีด่มีาก อยางไรก็ตาม สหกรณฯ ตองระมัดระวัง
การใหสนิเช่ือตอสมาชิกแตละราย เพ่ือไมใหสมาชิกกอหน้ีสนิจนเกินกวาความสามารถในการจายชําระของสมาชิกแตละคนได 
อีกทั้ง สหกรณฯ ควรมีการเรงรัดติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกอยางใกลชิดเพื่อรักษาผลประโยชนของสมาชิกสวนใหญ

อัตราสวนผลการดําเนินงานโดยรวม
ผลการดําเนินงานในปปจจุบันยังแสดงใหเห็นวาสหกรณฯ มีผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในเกณฑที่ดี ทําใหมี

อัตรากําไรสุทธิและอัตราการเพิ่มขึ้นของทุนสํารองที่ดี อยางไรก็ตาม สหกรณฯ ตองวางแผนการบริหารงานใหมีอัตรา
การเติบโตของกําไรใหสูงขึ้นอยางสมํ่าเสมออันจะนํามาซ่ึงความมั่นคงของสหกรณฯ และผลการดําเนินงานที่ดีในระยะยาว 
ทั้งนี้ตองอยูบนพื้นฐานที่วาจุดมุงหมายสูงสุดของสหกรณฯ คือ มอบความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจแกมวลสมาชิก มิใช
มุงแตหารายไดและผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอยางเดียว

4. สภาพคลอง (Liquidity)
สหกรณฯ มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากปกอนเล็กนอย แตยังคงนอยกวาอัตราสวนเฉล่ียโดยรวมเล็กนอย 

แสดงใหเหน็วา สหกรณฯ มกีารรกัษาสภาพคลองไวไดในระดับทีด่แีละเหมาะสมกบัความจาํเปนในการใชเงนิ อยางไรกต็าม 
สหกรณฯ ยังคงตองมีการกําหนดกลยุทธและวางแผนเพื่อรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคลองใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสม อีกทั้งตองไมเสียประโยชนในการนําสภาพคลองคงเหลือไปกอใหเกิดผลตอบแทนแกสหกรณฯ
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5. เร่ืองความเส่ียงและผลกระทบภายนอกตอการดําเนินงานของสหกรณ
เศรษฐกจิโลก โดยรวมยงัอยูในภาวะซบเซาแตมแีนวโนมท่ีดขีึน้ โดยเฉพาะการคาขายระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม 

ปญหาการเมืองระหวางประเทศตางๆ ที่ยังไมคลี่คลาย รวมถึงความผันผวนในคาเงินเหรียญสหรัฐตอเงินบาทยังคงอยูใน
ระดับสูง ทําใหปจจัยดานเศรษฐกิจโลกที่มีตอเศรษฐกิจไทยยังคงนาเปนหวง

เศรษฐกิจไทย ในชวงป 2560 มีแนวโนมขยายตัวชัดเจนมากขึ้น เห็นไดจากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยได
ปรับอัตรา GDP ของประเทศในป 2560 เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.8% ในเดือนกันยายน มาเปน 3.9% ในเดือนธันวาคม โดยการ
ใชจายเงินของภาครัฐมีมากข้ึนตามลําดับ ภาคการสงออกเร่ิมฟนตัวดีขึ้นเร่ือยๆ ในขณะท่ีภาคการทองเท่ียวยังคงขยายตัว
ไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี การบริโภคและการลงทุกภาคเอกชนยังไมดีเทาที่คาดหวัง โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย
ซึ่งความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจมีความสําคัญอยางมากตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

กลาวโดยสรุปเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวชัดเจนข้ึน แมวายังตองเผชิญความไมแนนอนจากปจจัยดาน
ตางประเทศทําใหคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกลาวคงท่ีมาตลอดท่ีรอยละ 1.5 
ตัง้แตกลางป 2558 จนถงึวนัที ่20 ธนัวาคม 2560 เพือ่กระตุนเศรษฐกจิโดยเฉพาะดานการใชจายและการลงทนุภาคเอกชน
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และคาดการณไดวาจะไมเปลี่ยนแปลงไปอีกระยะหน่ึง ดังนั้นจึงตองติดตามสถานการณและ
สภาวะดอกเบ้ียที่มีแนวโนมผันผวนในกระบวนการสหกรณอยางใกลชิดเพ่ือนําผลไปพิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการ
บริหารงานอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณที่ผันแปรไปอยางรวดเร็ว

6. สรุป
ในภาพรวมผลการดําเนินงานของสหกรณฯ อยูในระดับ “ดี” เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมาและอัตราสวนเฉลี่ย

โดยรวมของสหกรณที่มีขนาดใหญมาก 2559 (Peer Group 2016) ที่นํามาวิเคราะหโดย สหกรณฯ มีอัตราความเพียงพอ
ของเงินลงทุนตอความเสี่ยงที่สหกรณฯเผชิญอยู ในระดับที่ดีมาก อีกทั้งมีการคงสภาพคลองไดอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตาม 
สหกรณฯตองมุ งเนนดานกลยุทธที่จะชวยบริหารสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อใหมีผลตอบแทนจากการ
ดําเนินงานอยูในเกณฑดีอยางย่ังยืน ทั้งน้ีตองอยูบนพ้ืนฐานท่ีวาจุดมุงหมายสูงสุดของสหกรณฯ คือ มอบความเปนอยูที่ดี
และความพึงพอใจแกมวลสมาชิก มิใชมุงแตหารายไดและผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอยางเดียว นอกจากนี้สหกรณฯ
จะตองติดตามสภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศ ตางประเทศ และในวงการสหกรณฯอยางใกลชิดเพ่ือนํามาใชในการวางแผน 
และบริหารงาน รวมถึงเพ่ือนํามาใชปองกันความเส่ียงในดานตางๆ อันจะนําไปสูความผาสุกแกมวลสมาชิกอยางย่ังยืน
สืบตอไป

บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด
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รายการ
ป 2560
(บาท)

คิดเปน 
รอยละ

ป 2559
(บาท)

คิดเปน 
รอยละ

1. เปนทนุสํารองไมนอยกวารอยละ 20 ของกาํไรสทุธิ 95,230,372.70 20.00 96,889,840.63 20.00

2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ ไมเกินสามหมื่นบาท

30,000.00 0.01 10,000.00 0.00

กําไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และ
ขอ 2 ขางบนน้ี อาจจัดสรรดังตอไปนี้

3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวในอัตรา
รอยละ 7.00 ตอป

322,634,274.50 67.76 335,029,885.00 69.16

4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนดอกเบี้ย 
ชําระ ระหวางป 2560 ในอัตรารอยละ 15

37,396,438.50 7.85 33,159,239.75 6.85

5. เปนโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิ

6,181,525.00 1.30 6,267,298.00 1.29

 (เปน โบนัสกรรมการ บาท (2,250,000.00 (2,296,000.00

  โบนัสเจาหนาที่ บาท) 3,931,525.00) 3,971,298.00)

6. ทุนสาธารณประโยชนไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิ

5,679,252.82 1.19 4,092,939.79 0.84

7. เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 5,000,000.00 1.05 5,000,000.00 1.03

8. เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 4,000,000.00 0.84 4,000,000.00 0.83

476,151,863.52 100.00 484,449,203.17 100.00

หากจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560
ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับมาเปนของสมาชิก (ขอ 3 + ขอ 4) 360,030,713.00 75.61 368,189,124.75 76.01
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก

(ขอ 1 + ขอ 6 + ขอ 7 + ขอ 8)
109,909,625.52 23.08 109,982,780.42 22.70

3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ (ขอ 5) 6,181,525.00 1.30 6,267,298.00 1.29
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ (ขอ 2) 30,000.00 0.01 10,000.00 0.00

476,151,863.52 100.00 484,449,203.17 100.00

ข�อเสนอแนะการจัดสรรกําไร
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป� 2560
(กําไรท่ีจัดสรร 476,151,863.52 บาท)
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ป 2561 จะเปนปที่มีการปรับโครงสรางของขบวนการสหกรณ เนื่องจากมีการกํากับดูแลจากหนวยงานที่เก่ียวของ
เขมขนมากขึ้น ซึ่ง สอมธ. ดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายที่กําหนด แตพันธกิจสําคัญของ สอมธ. คือ การสงเสริมการออม 
และการสงเสริมสนับสนุนแนวทางการบริหารเงินใหแกสมาชิก ดังนั้น สอมธ. จะนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู
กับการบริหารสหกรณโดยหลักธรรมาภิบาลภายใตหลักการสหกรณ เพื่อใหสมาชิกสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตได
ทั้งในขณะที่ปฏิบัติงานอยูและเมื่อถึงคราวเกษียณอายุ โดยมีแผนงานและเปาหมายที่สําคัญ 7 ประการ คือ

1. ดานการดําเนินงาน
มีแผนการบริหารเงินทุนดวยการให สอมธ.เปนแหลงออมเงินของสมาชิก เพื่อใชเปนแหลงเงินทุน ในการ

บริหารตอทุน โดยมีอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีสูงกวาธนาคารพาณิชยโดยท่ัวไป และสรางรูปแบบของการออม เพื่อชวยให
การออมเงินสามารถสรางผลตอบแทนและสวัสดิการใหแกมวลสมาชิก เพื่อสรางความมั่นคง และอํานวยประโยชนใหแก
สมาชิก โดยเงินทุนที่ไดมาจะนําไปลงทุนที่มั่นคง มีความเสี่ยงนอย และเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของสหกรณ
เพื่อนําผลตอบแทนที่ไดกลับคืนสมาชิกในรูปแบบตางๆ

2. ดานการใหบริการสินเชื่อ
การใหสินเชื่อแกสมาชิก จะปรับปรุงและพัฒนาทั้งหลักเกณฑ รูปแบบ และกระบวนการในการใหสินเช่ือ

แกสมาชกิใหเพียงพอและเหมาะสมกบัสมาชกิ เพือ่ใหการใหสนิเชือ่สามารถสรางคณุภาพชวีติท่ีดแีกสมาชกิ และเปนสวนหนึง่
ที่จะสนับสนุนในการดําเนินชีวิตใหดียิ่งขึ้น และเพียงพอ ทั้งนี้จะเสริมดวยการสรางสวัสดิการใหแกสมาชิก ระหวางสหกรณ
กับสมาชิก และตัวสมาชิกเอง เพื่อใหเกิดความม่ันคงท้ังตัวสมาชิกเองและครอบครัว เพื่อเสริมสรางการสรางวินัยทางการเงิน
และตระหนักถึงแนวทางการบริหารการเงิน เพื่อใหในบั้นปลายชีวิตปลอดจากภาระหนี้สิน

3. ดานสวัสดิการ
จะดําเนินการปรับปรุงสวัสดิการตางๆ ที่สหกรณมีใหแกสมาชิก เพ่ือใหเปนองคกรสวัสดิการแกสมาชิก

เพื่อใหไดรับสวัสดิการที่ดี (โดยจัดสรางกองทุนตางๆ) ที่เกิดจากสหกรณเอง หรือเกิดจากความรวมมือระหวางสหกรณ
กับสมาชิก หรือจากตัวสมาชิกเอง เพื่อใหเกิดความม่ันคงจากการเปนสมาชิกและใชบริการของ สอมธ. และมีสวัสดิการ
ที่มากยิ่งขึ้น จากรูปแบบการทําธุรกิจกับสหกรณ ทั้งท่ีเกิดจากการออมหรือการใหสินเชื่อ รวมทั้งจากระยะเวลาของ
การเปนสมาชิก

4. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักการสหกรณที่สําคัญขอหนึ่ง คือการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในองคกร โดยเฉพาะในเร่ือง

ของอุดมการณ หลักการ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ในการทํางานน้ันทุกฝายจะตองรวมมือกัน มีความเขาใจท่ีตรงกัน
และมีการประสานงานกัน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสามารถสรางประสิทธิผลแกองคกรใหเกิด
ความเจริญเติบโตอยางม่ันคง และมีเสถียรภาพ โดยจะใหความสําคัญตอการใหความรูแกกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิก

แผนงานและเป�าหมายการดําเนินงาน ประจําป� 2561
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โดยจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานดานสหกรณเปนการเฉพาะตัว และการท่ัวไป ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
รวมถึงการสรางความรูเร่ืองการบริหารเงินใหแกสมาชิกเพ่ือเปนทางเลือกการออมและการลงทุนที่เหมาะสมแกสมาชิกใน
แตละกลุม

5. ดานขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธ
สอมธ. จะปรับปรุงการเผยแพรขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธใหเปนไปอยางครบดานและทันเวลา และ

จะประชาสัมพันธใหถึงตัวสมาชิกมากข้ึน เพื่อใหสมาชิกรับรูขาวสารอยางท่ัวถึง ทั้งดานการบริหารจัดการ การบริการ
ดานการเงิน สวัสดิการ และกิจกรรมตางๆ โดยการใชสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายประเภท ท้ังเว็บไซต แผนปลิว
โปสเตอร วารสารของ สอมธ. การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารใหมๆ เพิ่มมากขึ้น

6. ดานการเอ้ืออาทรตอชุมชนและสังคม
สอมธ. จะใหการสนบัสนุนกจิกรรมตางๆ ทีจ่ะจดัโดยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร หรอืหนวยงานตางๆ นอกจากน้ัน

ในฐานะที่เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สอมธ. จะรวมมือกับสมาชิกในการดําเนินโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบ
โครงการดานจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนหลักการสําคัญ 1 ใน 7 ของสหกรณที่พึงคืนประโยชนใหกับชุมชนที่ตั้งอยู และ
ใหความรวมมือตอสาธารณกุศลของชุมชนและสังคม

7. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอมธ. จะดําเนนิการปรบัปรงุและพฒันาระบบคอมพวิเตอร เพือ่ใหสามารถรองรบัและเพยีงพอตอการใหบรกิาร

และการบริหารงาน และสอดคลองไปกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก โดยมิใหมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
ทั้งในดานรูปแบบโปรแกรม และระบบการจัดการตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรทั้งในปจจุบันและอนาคต

เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2561

1. จะมีสมาชิกเขาใหม 300 ราย
2. จะมีทุนดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 3,216.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 27,731.69 ลานบาท เปน 30,947.69 ลานบาท

ซึ่งประกอบดวย
2.1 ทุนเรือนหุนจะเพิ่มขึ้น 468.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 4,875.33 ลานบาท เปน 5,343.33 ลานบาท
2.2 เงินรับฝากจะเพิ่มขึ้น 773.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 17,659.60 ลานบาท เปน 18,432.60 ลานบาท
2.3 ทุนสํารอง ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ จะเพ่ิมขึ้น 75.00 ลานบาท คือเพ่ิมจาก 1,606.76 ลานบาท

เปน 1,681.76 ลานบาท
2.4 เงินกูยืม เพ่ือนํามาบริหารดานเงินทุน และบริหารสภาพคลองใหเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

โดย สอมธ. มีแผนจะถือใชวงเงินกูยืมประจําปในวงเงิน 6,000.00 ลานบาท และจะใชตามความจําเปน
จํานวน 5,490.00 ลานบาท

3. จะมีเงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้น 261.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 5,206.26 ลานบาท เปน 5,467.26 ลานบาท
4. คาดวาจะมีกําไรสุทธิ 483.47 ลานบาท
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ขอเสนองบประมาณรายจาย
ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 49 (15) จํานวนเงิน 
73,040,000.00 บาท (เจ็ดสิบสามลานส่ีหมื่นบาทถวน) เปนงบคาจัดซื้อทรัพยสิน 18,552,000.00 บาท (สิบแปดลาน
หาแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) งบคาใชจาย 54,488,000.00 บาท (หาสิบสี่ลานสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

หมวดรายจาย
ป 2560 ป 2561 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

1. เงินเดือน

1.1 เงินเดือน 20,422,000.00 19,932,050.00 21,600,000.00 • อัตราเดิม 40 อัตรา

(อัตราตามโครงสราง 47 อัตรา)

1.2 คาครองชีพ 864,000.00 796,000.00 840,000.00 • สําหรับเจาหนาที่ 40 อัตรา

ยกเวนผูจัดการและผูชวยผูจัดการ

21,286,000.00 20,728,050.00 22,440,000.00

2. คาตอบแทน

2.1 คาลวงเวลา 996,000.00 637,400.00 996,000.00 • สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา

สําหรับงานประจําวัน, ประจําเดือน, 

ประจําปและงานพิเศษตางๆ

• สําหรับการทดสอบโปรแกรมรองรับ

การพัฒนาระบบงานสินเช่ือและ

ระบบการสํารองขอมูล

2.2 คาเบี้ยประชุม 860,000.00 546,900.00 860,000.00 • สําหรับการประชุมของคณะกรรมการ

ดําเนินการ  และที่ปรึกษากับ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อ

ประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ

2.3 คาสมนาคุณ 812,000.00 543,000.00 812,000.00 • สําหรับผูทําหนาที่ประธานกรรมการ, 

เลขานุการ, เหรัญญิก, ผูจัดการ,

ผูชวยผูจัดการ, ที่ปรึกษา

2.4 คารับรอง 400,000.00 397,024.23 500,000.00 • สําหรับเปนคารับรองการประชุม

กรรมการ หรือการรับรองแขกที่มา

ติดตอธุรกิจเยี่ยมชมกิจการและ

ศึกษาดูงาน และคาของเยี่ยมสมาชิก

รวมทั้งหนวยงานตางๆ

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
ประมาณการรายจ�ายประจําป�การเงิน 2561
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หมวดรายจาย
ป 2560 ป 2561 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

2.5 คาสอบบัญชี 150,000.00 150,000.00 155,000.00 • เปนคาธรรมเนียมสอบบัญชีประจําป

2.6 คาตรวจสอบกิจการ 130,000.00 130,000.00 130,000.00 • เปนคาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการ

ประจําป

3,348,000.00 2,404,324.23 3,453,000.00

3. คาวัสดุ

3.1 คาเครื่องเขียน

แบบพิมพ

1,100,000.00 766,003.97 1,100,000.00 • สําหรับจัดทําประมวลขอบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ

• สําหรับจัดทําคูมือสมาชิก

• สําหรับเคร่ืองเขียนแบบพิมพที่ไวใช

ในการบริหารงานรวมทั้งเพ่ือรองรับ

การขยายขอบเขตของการบริการ

ทั้งสํานักงานทาพระจันทรและรังสิต

• สําหรับเอกสารหรือสิ่งพิมพที่มี

ประโยชนตอการบริหารงานและ

การบริการ

3.2 คาของใชสํานักงาน 800,000.00 485,995.64 800,000.00 • เปนคาวัสดุและของใชสํานักงาน

ทั้งทาพระจันทรและรังสิต

• เปนคาวัสดุอุปกรณเพ่ือใชกับ

คอมพิวเตอรระบบใหม

3.3 คานํ้ามันเชื้อเพลิง 200,000.00 78,350.30 200,000.00 • สําหรับรถยนตของ สอมธ.

จํานวน 4 คัน

2,100,000.00 1,330,349.91 2,100,000.00

4. คาใชสอย

4.1 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 900,000.00 443,215.14 900,000.00 • สําหรับกรรมการและเจาหนาที่

ไปปฏิบัติงานและอบรมสัมมนา

4.2 คาใชจาย

ในการศึกษา

300,000.00 0.00 300,000.00 • สําหรับโครงการศึกษาของเจาหนาที่

เพ่ือเพิ่มพูนความรอบรูในเร่ืองตางๆ

ที่มีประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ

4.3 คาลงทะเบียน

สัมมนาและ

ฝกอบรม

170,000.00 128,400.00 170,000.00 • สําหรับกรรมการและเจาหนาที่

เพ่ือเพิ่มพูนความรูดานสหกรณ
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4.4 โครงการเผยแพร

วิชาการและความรู

4,760,000.00 1,415,193.16 4,660,000.00 • การใหความรูแกคณะกรรมการ

เจาหนาที่และสมาชิก ในโครงการ

สัมมนาเพื่อสมาชิกนอกสถานที่ 2 ครั้ง 

สัมมนาสมาชิกตามหนวยงาน

2,000 คน สัมมนากรรมการและ

เจาหนาที่ 3 คร้ัง สัมมนาไตรภาคี

1 ครั้ง โครงการเพ่ิมพูนความรู

สําหรับสมาชิกดานวิชาการ

ดานจริยธรรม โครงการวิเทศวิชาการ 

โครงการสงเสริมความรูดานบริหาร

เงินทุนและการพัฒนาสหกรณ 

โครงการปฐมนิเทศผูสมัครรับเลือกตั้ง

เปนกรรมการ

4.5 เงินชวยสวัสดิการ 1,800,000.00 1,620,770.99 1,800,000.00 • เปนเงินชวยคารักษาพยาบาล

คาเลาเรียนบุตร เงินชวยเหลือ

บุตรเจาหนาที่ เงินกองทุนทดแทน

เงินประกันสังคมและสวัสดิการตางๆ 

ตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ

4.6 เงินรางวัลแก

เจาหนาที่

4,310,000.00 4,159,375.00 4,510,000.00 • เปนคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงาน

และเปนคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษแก

เจาหนาที่ตามระเบียบเจาหนาที่

สหกรณ หรือตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด

4.7 คาจางเหมาบริการ 700,000.00 480,100.00 700,000.00 • เปนเงินรางวัลแกบุคคลหรือหนวยงาน

ที่ปฏิบัติงานให สอมธ.

• สําหรับคาจางบุคคลหรือหนวยงาน

ที่ปฏิบัติงานดานตางๆ ในการ

บริหารงานและการบริการใหแก

สมาชิก

4.8 คาซอมบํารุงและ

รักษาทรัพยสิน

1,500,000.00 921,659.41 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 

นกัศกึษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

200,000.00 0.00 200,000.00 • เพ่ือเปนเงินทุนการศึกษาแก

นักศึกษาเรียนดีจากชนบท 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

4.11 คาสาธารณูปโภค 2,600,000.00 1,459,360.16 2,600,000.00 • เปนคาโทรศัพท คาไฟฟา คานํ้าประปา 

คาธรรมเนียมเช็ค คาไปรษณียากร

คาธรรมเนียมการโอนเงินและคาบริการ

วงจรเชาสายสัญญาณโทรศัพท

4.12 คาของที่ระลึก 2,600,000.00 2,597,045.00 3,000,000.00 • คาทําของที่ระลึกแกสมาชิก ผูฝากเงิน

และผูทําคุณประโยชนใหสหกรณ และ

สําหรับหนวยงานหรือบุคคลภายนอก

ในโอกาสที่สําคัญ

4.13 คาของที่ระลึกใน

วาระครบรอบ 45 ป

8,000,000.00 6,450,000.00 0.00 • คาใชจายในการจัดทําของที่ระลึก

แกสมาชิกในวาระครบรอบ 45 ป

4.14 โครงการสมาชิก

สมัพันธ

1,435,000.00 800,297.00 1,435,000.00 • เพ่ือจัดโครงการสมาชิกสัมพันธ

ในการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง 

สอมธ. กับสมาชิกและหนวยงานตางๆ

4.15 คาใชจายประชุมใหญ 770,000.00 563,953.00 770,000.00 • สําหรับการจัดทํารายงานกิจการ

ประจําป 2560 และเอกสาร

ประกอบการประชุมใหญ

• เปนคาอาหารเคร่ืองดื่มรับรองสมาชิก

ในการประชุมใหญ

4.16 คาใชจายดําเนินคดี 150,000.00 110,423.50 150,000.00 • เปนคาทนายความและคาใชจาย

ดําเนินคดีการผิดนัดชําระเงินกู

4.17 คาโครงการศึกษา

ตลาดสหกรณ

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

ดานตลาดสหกรณอื่น

4.18 คาเงินชดเชยตาม

กฎหมายแรงงาน

100,000.00 100,000.00 200,000.00 • เพ่ือสมทบเปนกองทุนชดเชยตาม

กฎหมายแรงงานใหแกเจาหนาที่

เน่ืองจากการเลิกจางรวมถึง

การสิ้นสุดสัญญาจาง

4.19 คาเงินชดเชย

ความเสี่ยง

100,000.00 100,000.00 200,000.00 • เพ่ือสมทบเปนกองทุนชดเชย

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ

4.20 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 400,000.00 325,106.95 400,000.00 • คาการกุศลและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ของขบวนการสหกรณและคาใชจาย

ตางๆ ที่ไมมีในรายการขางตน

33,795,000.00 23,674,899.31 26,495,000.00
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5. คาครุภัณฑ 846,000.00 737,960.34

5.1 กลองโทรทัศน

วงจรปด

จํานวน 1 ชุด

350,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2550 เน่ืองจาก

ของเดิมเคร่ืองบันทึกชํารุดและ

ไมมีอะไหล สําหรับใชงานที่ศูนยรังสิต

 คุณสมบัติ กลอง 14 ตัว,

มีเคร่ืองบันทึก HDD เก็บขอมูล,

เคร่ืองสํารองไฟ, ทีวีแสดงภาพ

5.2 ระบบควบคุม

การเขาออก

จํานวน 1 ชุด

80,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2551

สํานักงานทาพระจันทร

 คุณสมบัตชินิดสแกนลายนิ้วมือ

5.3 ชุดตูบานเลื่อน 

จํานวน 3 ชุด

250,000.00 • จัดทําตูบานเลื่อนติดผนัง

ขนาดกวาง 3.3 เมตร 1 ชุด,

ขนาดกวาง 2.3 เมตร 1 ชุด และ 

ขนาดกวาง 1.5 เมตร 1 ชุด

สําหรับสํานักงานทาพระจันทร

โครงไมสัก ปดดวยไมอัดสัก ทําสีพน 

หรือสียอมลายไม อุปกรณบานเลื่อน

5.4 ตูลําโพงแบบเคลื่อนท่ี 

จํานวน 1 ชุด

10,000.00 • จัดซื้อเพิ่มสําหรับใชงานสมัมนา

นอกสถานที่ และอบรมความรูตางๆ

แบบเคล่ือนที่ พรอมไมคลอย

5.5 ชั้นวางของ

จํานวน 2 ชุด

180,000.00 • จัดทําชั้นวางของและเอกสาร

แบบ Micro Rack จํานวน 2 ชุด 

สําหรับสํานักงานศูนยรังสิต

แบบ Micro Rack

ขนาด 1,000 * 300 * 2200 mm

5+1 ชั้น รับน้ําหนักได 150 กิโลกรัม

846,000.00 737,960.34 870,000.00

118 รายงานประจําป� 2560

ระเบียบวาระท่ี 77



หมวดรายจาย
ป 2560 ป 2561 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

6. ระบบคอมพิวเตอร 14,342,000.00 1,151,064.78

6.1 เครื่องพิมพ

Color Laser Jet

จํานวน 1 เครื่อง

70,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2554 

สําหรับฝายพัฒนาธุรกิจ สํานักงาน

ทาพระจันทร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในงานดานประชาสัมพันธ งานสัมมนา 

งานประชุม

6.2 เครื่องพิมพ

Laser Jet

จํานวน 2 เครื่อง

140,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2554 

สําหรับฝายบริการเงินออม สํานักงาน

ทาพระจันทร จํานวน 1 เคร่ือง และ

สําหรับฝายบริการสินเช่ือ

คณะแพทยศาสตร จํานวน 1 เครื่อง

6.3 เครื่องพิมพสมุดคูฝาก 

จํานวน 1 เครื่อง

80,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2553   

สําหรับฝายบริการเงินออม

สํานักงานทาพระจันทร

6.4 เครื่องปรับ

สมุดเงินฝากอัตโนมัติ 

พรอมตูวาง

จํานวน 1 ชุด

620,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2554 

สําหรับฝายบริการเงินออมเพื่อบริการ

สมาชิกที่สํานักงานทาพระจันทร 

เน่ืองจากตูวางและจอภาพใชของเดิม

ตั้งแตป 2548

6.5 ปายโฆษณาดิจิตัล 

จํานวน 3 ชุด

480,000.00 • จัดซื้อเพิ่มเพื่อการประชาสัมพันธ

ขอมูล ขาวสารตางๆ ของ สอมธ.

ดวยซอฟทแวรที่ปอนลงไปในปาย

ซึ่งเปนชุดคอมพิวเตอร

สําหรับสํานักงานทาพระจันทร  

สํานักงานศูนยรังสิต และ

สาขายอยคณะแพทยศาสตร

คุณสมบัติเปน LED ขนาด 55 นิ้ว

6.6 โปรแกรมระบบ

คอมพิวเตอร

15,462,000.00 • สํารองสําหรับการพัฒนาโปรแกรม

ระบบจัดการฐานขอมูล,

ระบบสอบถามขอมูลสําหรับสมาชิก, 

การพัฒนาโปรแกรมระบบงานสินเชื่อ 

ระบบเงินฝาก ระบบสวัสดิการ และ

อื่นๆ, การพัฒนาระบบ Web Site

ทั้งฮารดแวร และซอฟทแวร

เพื่อรองรับการขยายการใหบริการ

และการบริหารงาน

14,342,000.00 1,151,064.78 16,852,000.00
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หมวดรายจาย
ป 2560 ป 2561 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

7. ที่ดิน อาคาร และ

สิ่งปลูกสราง

7.1 คาปรับปรุงสํานักงาน

และภูมิทัศนของ

สหกรณ

530,000.00 0.00 530,000.00 • เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของทั้ง

3 สํานักงานและเพ่ือปรับปรุง

หองสําหรับจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

ดานตางๆ ตามระเบียบของ สอมธ.

ที่สํานักงานศูนยรังสิต และการปรับปรุง

หองชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงาน

ศูนยรังสิต

0.00 0.00 300,000.00 • การปรับปรุงสายสัญญาณระบบ 

Network, สายสัญญาณระบบโทรศัพท 

และสายไฟฟาภายในสํานักงาน

ทาพระจันทร

7.2 คาปรับปรุง

หองคอมพิวเตอร

1,000,000.00 460,000.00 0.00 • การปรับปรุงหองคอมพิวเตอรสาํนกังาน

ทาพระจันทร เพื่อรองรับการขยาย

การใหบริการ และการบริหารงาน

ไดทําสัญญาวาจางเหมาปรับปรุง

หองคอมพิวเตอรสํานักงาน

ทาพระจันทร กับบริษัท เน็ตคอมพ 

เคเบิ้ล จํากัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2560 ในวงเงินตามสัญญา 

460,000.00 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 

15 ธันวาคม 2560  และไดขยายเวลา

สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 มกราคม 2561 

จึงขอขยายผูกพันงบประมาณตอไป

ถึงป 2561

1,530,000.00 460,000.00 830,000.00

รวมทั้งสิ้น 77,247,000.00 50,486,648.57 73,040,000.00
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หมวดรายจาย
ป 2560 ป 2561 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

งบประมาณทั้งสิ้น

แยกไดดังตอไปนี้

1. เปนคาซื้อทรัพยสิน 846,000.00 737,960.34 870,000.00

2. ระบบคอมพิวเตอร 14,342,000.00 1,151,064.78 16,852,000.00

3. ที่ดิน อาคาร และ

สิ่งปลูกสราง

3.1 คาปรับปรุงสํานักงาน 1,530,000.00 460,000.00 830,000.00

4. เปนคาใชจายประจําป 60,529,000.00 48,137,623.45 54,488,000.00

เปนรอยละของรายได 4.86 4.17 4.43 • คาใชจายเทียบไดเปนรอยละ

ของประมาณการรายได

77,247,000.00 50,486,648.57 73,040,000.00

หมายเหตุ งบประมาณรายจายทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยจายได
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รายการ
ป 2560 ป 2561 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ รับจริง ประมาณการ

ดอกเบ้ียรับจากการ

ใหสมาชิกกู

268,000,000.00 253,461,779.22 266,840,000.00 • เงินใหกูแกสมาชิกจากยอดเฉล่ีย

ตลอดป 5,336.76 ลานบาท

เปนเงิน 266.84 ลานบาท

ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุน 585,780,000.00 456,469,197.85 418,280,000.00 • ตั๋วสัญญาใชเงินจากยอดเฉล่ีย 

2,300.10 ลานบาท เปนเงิน 

85.56 ลานบาท

• ใหสหกรณอื่นกู จากยอดเฉล่ีย 

4,411.44 ลานบาท เปนเงิน 

330.62 ลานบาท

• ฝากออมทรัพยไวกับธนาคาร

จากยอดเฉลี่ย 420.00 ลานบาท 

เปนเงิน 2.10 ลานบาท

ผลตอบแทนการลงทุน 391,520,000.00 443,684,095.93 544,720,000.00 • เปนเงินปนผลตามอัตราการถือหุน

และดอกเบี้ยการลงทุนใน

หลักทรัพยรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ 

และตราสารการเงินอื่น จาก

ยอดเฉลี่ย 13,664.75 ลานบาท 

เปนเงิน 544.72 ลานบาท

คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 46,500.00 30,000.00 • คาดวาจะรับสมาชิก 300 ราย

อื่นๆ 10,000.00 219,739.65 10,000.00

1,245,340,000.00 1,153,881,312.65 1,229,880,000.00

ประมาณการรายได�ประจําป� 2561
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รายการ
ป 2560 ป 2561 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ จายจริง ประมาณการ

1. ดอกเบ้ียจาย 669,960,000.00 619,174,260.04 678,230,000.00 • เงินฝากประเภทตางๆ เงินกูยืม

และตั๋วเงิน

2. เงินเดือน 21,286,000.00 20,728,050.00 22,440,000.00

3. คาตอบแทน 3,348,000.00 2,404,324.23 3,453,000.00

4. คาวัสดุ 2,100,000.00 1,311,263.60 2,100,000.00

5. คาใชสอย 33,795,000.00 23,671,707.74 26,495,000.00

6. เงินสมทบกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ

2,498,000.00 2,096,921.39 2,594,000.00

7. คาเสื่อมราคาและ

คาตัดจาย

11,000,000.00 7,866,885.51 11,000,000.00

8. หนี้สงสัยจะสูญ 100,000.00  476,036.62 100,000.00

744,087,000.00 677,729,449.13 746,412,000.00

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป� 2561

รายการ
ป 2560 ป 2561 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ทําได ประมาณการ

1. ประมาณการรายได 1,245,340,000.00 1,153,881,312.65 1,229,880,000.00

2. ประมาณการคาใชจาย 744,087,000.00 677,729,449.13 746,412,000.00

3. กําไรสุทธิ 501,253,000.00 476,151,863.52 483,468,000.00

ประมาณการค�าใช�จ�ายประจําป� 2561
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ในป 2560 สหกรณมีสินทรัพยรวม 28,869.11 ลานบาท ตราสารการเงินระยะยาวท่ีมีความม่ันคงประมาณ
12,522.13 ลานบาท และมเีงนิรบัฝากประมาณ 17,659.60 ลานบาท การบรหิารงานจึงตองเพิม่ความระมดัระวงัโดยเฉพาะ
อยางย่ิงสหกรณที่มีระบบเงินรับฝากเปนทุนดําเนินงานท่ีสําคัญ จึงจําเปนจะตองเตรียมการวางแผนใหเปนไปอยางรอบคอบ
และรัดกมุ หากเกดิความจําเปนจะตองใชเงนิ ดงันัน้ เพือ่ใหการบรหิารงานเปนไปอยางเรยีบรอย จงึขอทีป่ระชุมเพือ่พจิารณา
อนมุตัวิงเงนิทีส่หกรณจะกูยมืหรือการคํา้ประกนัประจาํป 2561 ในวงเงิน 6,000 ลานบาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

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

จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ”
นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการไววากรณีเปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน

กรณีนิติบคุคลใหมีจํานวนหนึ่งนิติบุคคล
มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2543 ไดพิจารณาแลวมีมติวา สอมธ.มีความเปนสถาบันการเงินที่จําเปนตอง

รักษาในดานขอมูลเปนอยางดี ตองมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับขณะน้ี สอมธ. มีสินทรัพยและการใหบริการ
ที่มีปริมาณคอนขางสูง จึงเห็นสมควรเลือกผูตรวจสอบกิจการที่เปนนิติบคุคลที่มีความชํานาญและความรอบรูในเรื่องการเงิน
และการบัญชี และควรกําหนดไวเปนระเบียบเพื่อกําหนดคุณสมบัติ และการสรรหาตอไปนั้น

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46/2560 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 จึงไดพิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 3 ราย เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญเปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561 คือ

1. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด
2. บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
3. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกผูตรวจสอบกิจการ เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ประจําป 2561 คือ
1. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด โดยมีนางวรกร แชมเมืองปก เปนผูตรวจสอบกิจการ
2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบไมเกิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

พิจารณาเลือกผู�ตรวจสอบกิจการและกําหนดค�าตอบแทนการตรวจสอบ
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สอมธ. เปนสหกรณที่กรมตรวจบัญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ
โดย สอมธ. เปนผูคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณและ ไดขึ้นทะเบียนเปน
ผูสอบบัญชีสหกรณไวตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด และ สอมธ.ไดมีผูสอบบัญชีภาคเอกชนตั้งแตป 2536
เปนตนมานั้น

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46/2560 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจํานวน
2 ราย เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2561 คือ

1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติคัดเลือกผูสอบบัญชี เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2561 

คือ
1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด โดยมี ดร.ธนาดล รักษาพล เปนผูสอบบัญชี
2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบไมเกิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน)

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าธรรมเนียมการตรวจสอบ
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