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เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิต

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

❁ เสียชีวิต 300,000 บาท
❁ มือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตา 2 ขาง 300,000 บาท
❁ มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 300,000 บาท
❁ มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและสายตาหนึ่งขาง 300,000 บาท
❁ เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทาและสายตาหนึ่งขาง 300,000 บาท
❁ มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 180,000 บาท
❁ เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 180,000 บาท
❁ สายตาหนึ่งขาง 180,000 บาท
การเบิกคารักษาพยาบาลในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเบิกไดครั้งละไมเกิน 15,000 บาท
ทุนสงเคราะห�สมาชิก หรือคู�สมรส หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิกประสบภัยพิบัติ

❁ ท่ีพักและทรัพยสินของสมาชิกเอง ตามความเสียหายจริงแตไมเกิน 50,000 บาท
❁ ที่พักและทรัพยสินของสมาชิกเชาอาศัยอยูติดตอกันมาไมนอยกวา 1 ป ไดรับความชวยเหลือไมเกินวงเงิน 20,000 บาท
❁ ที่พักและทรัพยสินของคูสมรส หรือบิดา หรือมารดาไดรับความชวยเหลือไมเกินวงเงิน 20,000 บาท
ทุนเพื่อการสงเคราะห�เกี่ยวกับการศพคู�สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิก

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

เม่ือสมาชิกสมรสและไดจดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมาย จะไดรับการชวยเหลือรายละ 1,500 บาท
ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกผู�เป�นโสด

สมาชิกท่ีเปนโสดท่ีเปนสมาชิกใน สอมธ. ต้ังแต 15 ปข้ึนไป และมีอายุครบ 50 ปบริบูรณ
ไมเคยขอรับสวัสดิการของ สอมธ. เกี่ยวกับบุตรจะไดรับสวัสดิการในอัตราคนละ 1,500 บาท
ทุนเพื่อสมทบเป�นค�ารักษาพยาบาล

สหกรณจะจายเงินสมทบเปนคารักษาพยาบาลใหเฉพาะสมาชิกท่ีเขารับการรักษาประเภทคนไขในอัตรา  300 บาท/วัน
แตไมเกินคร้ังละ 20 วันตอคร้ัง

สวัสดิการ



ทุนสาธารณประโยชน�กรณีทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

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

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

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

2. กรณีลาออกจากราชการหรืองานประจํา เมื่อมีอายุนอยกวา 50 ป แตรับราชการหรืองานประจําตั้งแต 25 ป ขึ้นไป
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 10 ป ถึง 15 ป 5,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป 10,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป 15,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป 20,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ปขึ้นไป  25,000 บาท
กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ 61 ป� ถึง 95 ป�บริบูรณ�

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



สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
(สอมธ.) เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึน โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เพ่ือใหบริการแกสมาชิกตามหลักการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ไดสรางคุณประโยชนอยางมากแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีดูแล และชวยเหลือทางการเงินแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ซ่ึงเปนสมาชิก ของ สอมธ.

ดังน้ัน สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด (สอมธ.) จึงตองทําหนาท่ีดูแลทางดาน
การเงินแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีเปนสมาชิก โดยมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงสมาชิก
ทุกฝายเพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุด ท้ังน้ี โดยมีผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถ ท่ีดูแลรักษาสหกรณฯ และ
เงินทุนของสมาชิกใหปลอดภัย

การทํางานของคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีสหกรณฯ น้ันถูกกํากับดูแลโดยคณะกรรมการสหกรณฯ 
ดวยเหตุน้ีความสําเร็จจากสหกรณฯ จึงอยูท่ีทานท้ังหลาย ผมขอขอบคุณในการทําหนาท่ีของทานท่ียากลําบาก 
มา ณ ท่ีน้ีดวย

 (ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร)
 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารจาก
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�



สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
(สอมธ.) มีความกาวหนาในการบริหารงาน มาโดยตลอดนับต้ังแต
กอต้ัง และยังเปนสหกรณตนแบบการดําเนินงานใหกับสหกรณ
ออมทรัพยตางๆ

การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด มีการบริหารงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลและคํานึงถึงประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ รวมถึงการเอ้ืออาทรตอชุมชนและสังคม ในปจจุบัน
การบริหารการเงินมีความซับซอนมากข้ึน มีความเส่ียงในดานตางๆ การดําเนินงานของ สอมธ.เก่ียวของกับ
การบริหารการเงิน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองมีความเขาใจทางดานการเงินและความเส่ียง การตัดสินใจ
ทําธุรกรรมทางการเงินใดๆ ตองมีความระมัดระวัง รอบคอบ และอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตองและครบถวน 
จะตองสรางสมดุลระหวางผลตอบแทนท่ีจะไดรับกับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

ในโอกาสน้ี ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาท่ีของ สอมธ.ทุกคน ท่ีนําพา 
สอมธ. ใหเจริญกาวหนาบนพ้ืนฐานของความโปรงใส และความระมัดระวัง และขออํานวยพรใหทุกทาน
ประสบแตความสุข ความเจริญ นําพา สอมธ. ใหเจริญรุงเรืองสืบไป

 (รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารจาก
อธิการบดี



ป 2563 ถือเปนปท่ีนับไดวาเปนปแหงความทาทายและ
ภาคภูมิใจ ท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
(สอมธ . ) ของเราไดแสดงศักยภาพการรวมมือรวมใจกันผาน
ชวงเวลาวิกฤติอันเปนปรากฏการณทางเศรษฐกิจหลายระลอก 

วิกฤตการณระลอกท่ีหน่ึง ในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เม่ือคณะกรรมการชุดท่ี 49 เพ่ิงรับชวงบริหารงานใหม 
ไดรับรายงานวา พบสถิติการผิดนัดชําระหน้ีของสมาชิกจํานวนมากกวา 200 สัญญาจากสมาชิกมากกวา 100 คน 
มูลหน้ี ณ ขณะน้ันสูงกวา 100 ลานบาท ซ่ึงสูงท่ีสุดเปนประวัติการณต้ังแต สอมธ. ไดถือกําเนิดมาเกือบ 
50 ป สงผลให สอมธ. ตองมีการพิจารณาการจัดลําดับชั้นการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญตามหลักการ
ทางบัญชีอยางเครงครัด และมีมาตรการชวยเหลือสมาชิกดวยการจัดทําโครงการปรับโครงสรางหนี้ใหกับสมาชิก
ลูกหนี้ที่ขาดสภาพคลอง ทําใหการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงเหลือเพียงไมเกิน 3 ลานบาท วิกฤตการณ
ระลอกท่ีสอง เกิดเหตุการณโรคระบาด โควิด-19 ในประเทศไทยรอบที่หน่ึง (มี.ค. – มิ.ย. 2563) ซ่ึงชวง
วิกฤตการณโควิดรอบท่ีหน่ึงน้ัน สอมธ. ไดออกมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกดวยการลดดอกเบี้ยเงินกู
ทั้งกระดานลง 1.5% เปนจํานวนเงินประมาณ 20 ลานบาท เปนเวลา 3 เดือน มีการจัดทําประกันภัยหมูเม่ือ
ตรวจพบผูติดเช้ือโควิด-19 ใหกับสมาชิกทุกคนเปนจํานวนเงินประมาณ 1 ลานบาท และเสริมดวยมาตรการ
พักชําระหนี้เงินตนและมาตรการปรับโครงสรางหนี้เพื่อเสริมสภาพคลองสําหรับผูไดรับผลกระทบจากโควิด-19
วิกฤตการณระลอกท่ีสาม เปนเหตุการณเขาสูกระบวนฟนฟูกิจการของการบินไทยอันเล่ืองลือ ซ่ึงเร่ิมมี
กระแสขาวต้ังแตวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 จนกระท่ังศาลลมละลายกลางมีคําส่ังเห็นชอบให บมจ. การบินไทย 
เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได สงผลให บมจ. การบินไทย สามารถพักชําระหน้ีไดตามกฎหมาย สอมธ. 
จึงไมสามารถรับรูรายไดท่ีเปนดอกเบ้ียจากการลงทุนในหุนกู ท่ีควรจะไดรับในเดือนธันวาคม 2563 ประมาณ 

90 ลานบาท วิกฤตการณน้ีสรางความหวาดหว่ันแกหลายกลุมคน รวมถึง สอมธ. สมาชิกต่ืนตระหนกตางพากัน
ถอนเงินออกไปจํานวนมาก จนเกิดปรากฏการณถอนระบาด มีสมาชิกแหมาถอนเงินออกจาก สอมธ.พรอมๆ กัน
เปนจํานวนมาก แตดวยสมาชิกสวนใหญมีความเขาใจและเช่ือม่ันในการบริหารงานของคณะกรรมการ ประกอบกับ
มีแผนงานและกระบวนการบริหารจัดการดานสภาพคลองท่ีมีประสิทธิภาพ ทําให สอมธ. สามารถผานพนวิกฤติ
คร้ังน้ันไดอยางราบร่ืน นอกจากน้ีไดมีการแตงต้ังคณะทํางานติดตามสถานการณฟนฟูกิจการของ บมจ. การบินไทย
โดยมีผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย เศรษฐศาสตร การเงินการลงทุน ประธาน สอมธ. อดีตประธาน สอมธ. และ
ผูจัดการ สอมธ. รวมเปนคณะอนุกรรมการคอยติดตามสถานการณเพ่ือรักษาผลประโยชนของ สอมธ. อยาง
ใกลชิด วิกฤตการณระลอกท่ีส่ี ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศลดดอกเบ้ียนโยบายลงอีกถึง 2 คร้ัง 
ในป 2563 โดยคร้ังลาสุดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 
2563 ใหดอกเบ้ียนโยบายลดลงเหลือเพียง 0.5% ถึงแมมาตรการการเงินการคลังดังกลาวจะมีสวนชวย
บรรเทาปญหาสภาพคลองของครัวเรือนและธุรกิจ รวมท้ังสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยทยอยฟนตัวได แตสงผลให
เกิดผลกระทบดานรายไดของสหกรณจากการแขงขันในตลาดสินเช่ือดวยกลยุทธการปรับลดดอกเบ้ียของ
สถาบันการเงินและสหกรณตางๆ สงผลใหรายรับจากการใหสินเช่ือแกเพ่ือนสมาชิก สอมธ. และสหกรณอ่ืนกูยืม

สารจาก
ประธานกรรมการ สอมธ.



มีแนวโนมลดลง เม่ือเทียบกับตนทุนจากดอกเบ้ียเงินฝากซ่ึงมีเพ่ิมข้ึนทุกป การรับมือกับวิกฤตการณรอบน้ี สอมธ. 
ตองบริหารนโยบายดอกเบ้ียใหเหมาะสมใหสอดคลองกับสภาวะตลาดสินเช่ือท่ีสามารถแขงขันไดกับท้ัง
สถาบันทางการเงินและสหกรณอ่ืนๆ ไดโดยคํานึงถึงประโยชนของสมาชิกเปนท่ีต้ัง และไดออกมาตรการชวยเหลือ
สมาชิกดวยการออกโครงการดอกเบี้ยเงินกูพิเศษสําหรับที่อยูอาศัย ดวยอัตราดอกเบ้ียเงินกู 3 ปแรกต่ําแบบ
ข้ันบันได เพ่ือจูงใจสมาชิกท่ีหันไปใชบริการธนาคารพาณิชยหันกลับมาใชบริการกับ สอมธ. มากข้ึน

วิกฤตการณระลอกตางๆ ดังกลาวขางตน รวมท้ังโรคระบาดโควิด-19 เปนปจจัยท่ี “นอกเหนือ
การควบคุม” และสงผลกระทบเปนวงกวางมีผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรงและแผขยายไปยังทุกภาคสวน 
ไมแตเพียงประเทศไทยเทาน้ัน แตความรุนแรงถึงขนาดท่ีจะฉุดเศรษฐกิจโลกลงไปลึกถึงข้ันวิกฤติคร้ังยิ่งใหญ 
จนเกิดคําศัพทใหมท่ีใหสังคมไทยตองเรียนรู “New Normal หรือ ความปกติรูปแบบใหม” ผูคนในสังคมตาง
ต่ืนตัวปรับวิถีการดํารงชีวิตรูปแบบใหม เพ่ือใหปลอดภัย ทุกภาคสวนตางพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจใหควบคูไปกับการดําเนินงานดานความย่ังยืน เชนเดียวกับการทํางานใน สอมธ. ถือเปนยุคแหง
ความรวมมือซ่ึงกันและกันท้ังบรรดาสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาท่ี สอมธ. ตางรวมแรง
รวมใจกันดําเนินการอยางมีความรับผิดชอบตอเพ่ือนสมาชิกดวยกันเอง ตอสังคม ภายใตการบริหารตามหลัก
ธรรมมาภิบาลและรักษาวินัยทางการเงินอยางเครงครัดของคณะกรรมการดําเนินการ อยางไรก็ตามภายใต
วิกฤติยอมมีโอกาสซอนอยู และภายใตโอกาสเองก็ยอมมีวิกฤติเชนกัน ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเชนน้ี
สงผลกระทบโดยตรงกับความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิก การผิดนัดชําระหน้ี สอมธ.ตองปรับแผน
การบริหาร มีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู และเงินฝาก การต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวตามเกณฑ
ทางบัญชี การแกไขปญหาดวยการทําโครงการปรับโครงสรางหน้ีสําหรับลูกหน้ีท่ีเปนสมาชิก และลูกหน้ีท่ีขาด
จากความเปนสมาชิก และผูท่ีไดรับผลกระทบทางการเงินจากภัยโควิด-19 การเปดโอกาสใหขยายจํานวนงวด 
และยอดสงตองวดใหเหมาะสมกับเศรษฐการของแตละคน และจากความปกติรูปแบบใหมน้ี สอมธ.มีการ
ปรับหลักเกณฑและวงเงินการใหเงินกูสามัญซ่ึงชวยลดความเส่ียงตอสมาชิกท่ีเปนท้ังผูกู ผูค้ําประกัน และ
ตอ สอมธ. ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม การเปดโครงการกูพิเศษเพ่ือท่ีพักอาศัยดอกเบ้ียต่ําสามปแรกแบบข้ันบันได 
เพ่ือจูงใจใหสมาชิกท่ีจะไปใชบริการท่ีธนาคารพาณิชยหันกลับมาใชบริการกับ สอมธ. การเพ่ิมชองทางใหบริการ
ทางยุคดิจิทัลดวยการอนุมัติใหมีชองทางการถอนเงินสดผาน ATM และการพัฒนา Mobile Application 
สําหรับทําธุรกรรมทางการเงินดานตางๆ กับ สอมธ. ไดทางโทรศัพทมือถือ หรือทางเว็บไซตไดโดยไมตอง
เดินทางมาท่ี สอมธ. ซ่ึงคาดวาจะเร่ิมใชงานไดอยางสมบูรณในไตรมาสท่ีสามของปงบประมาณ 2564 
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณทางสังคมในสภาวะปกติใหม และอํานวยความสะดวกตอบรรดาสมาชิกท่ีอาจ
คุนเคยคุนชินกับส่ิงเดิม วิธีการเดิม ทุกอยางตองปรับและเปล่ียน แตถึงแมวิธีการเปล่ียนไปแตความเช่ือม่ัน 
ความรวมมือจากเพ่ือนสมาชิกยังคงไมเปล่ียนแปลง ยังคงเดินเคียงขางสหกรณอยางยั่งยืน 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2563 แมวาประเทศไทยและ สอมธ. จะไดรับผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญทางภาคเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตการณตางๆ แตผลการดําเนินงานของ สอมธ. ยังถือวาอยูใน
ระดับท่ีดี เม่ือเปรียบเทียบกับองคกรในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงยืนยันไดจากการไดรับการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณประจําปงบประมาณ 2563 ในระดับ “มาตรฐานดีเลิศ” จากกรมสงเสริมสหกรณ การบริหารงาน
ภายใตวิกฤตการณเชนน้ี นับเปนส่ิงยากลําบาก และคงไมประสบความสําเร็จไดหากไมไดรับความมือจาก
เพ่ือนสมาชิก สอมธ. เพ่ือนคณะกรรมการซ่ึงเปนผูแทนของสมาชิก ผูบริหารและเจาหนาท่ีฝายจัดการทุกคน 
จนสามารถเติบโตอยางม่ันคง สรางผลตอบแทนแกเพ่ือนสมาชิกไดอยางคุมคา ถือเปนการตอกยํ้าถึงการ
ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเปนอยางดี



เม่ือพิจารณาผลการดําเนินการทางบัญชีและการเงินของ สอมธ. ในป 2563 โดยหากตัดปจจัยท่ี
เหนือการควบคุมดังกลาวขางตน ซ่ึงไมไดอยูในสมมติฐานตามแผนงบประมาณรายไดและเปาหมายกําไรสุทธิ
ท่ีมติท่ีประชุมใหญสามัญไดมอบใหคณะกรรมการชุดท่ี 49 ก็ถือวา ผลการดําเนินการในปน้ีอยูในระดับท่ีดีกวา
เปาหมายและแผนท่ีกําหนดไว โดยพิจารณาไดวา แมปน้ี สอมธ.ไมอาจรับรูรายไดจากดอกเบ้ียท่ีควรจะไดรับ
จาก บมจ. การบินไทย (ซ่ึงกรรมการในอดีตไดอนุมัติซ้ือไวอยางถูกตองตามกฎหมายและดําเนินการตาม
ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติอยางเครงครัด และ สอมธ.ก็ไดรับผลตอบแทนท่ีดีคืนใหกับ
สมาชิกมาโดยตลอดทุกป) ไปประมาณ 90 ลานบาท สอมธ. ก็ยังทําผลกําไรไดดีมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
สหกรณอ่ืนๆ ท่ีประสบกับวิกฤตการณในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงหากไมมีเหตุการณเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการของ 
บมจ. การบินไทย ท่ีกฎหมายบัญญัติใหลูกหน้ีสามารถพักชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีโดยอัตโนมัติ (Automatic Stay) 
ไดเม่ือมีคําส่ังศาลใหเขาสูกระบวนการฟนฟูฯ เราจะไดเงินท่ีเปนดอกเบ้ียจํานวน 90 ลานบาทมาเปนรายได 
สอมธ. ในชวงไตรมาสสาม และจะสามารถทํากําไรสุทธิไดประมาณ 575 ลานบาท เกินกวาเปาหมาย 564 ลานบาท 
ท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญในปท่ีผานมา โดยสามารถจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินปนผลได ไมนอยกวา 7% 
และเงินเฉล่ียคืนดอกเบ้ียไมต่ํากวา 15% ตามเปาหมายไดอยางแนนอน แมทุนเรือนหุนซ่ึงเปนตัวหารหรือ
ตนทุนเพ่ิมเดือนละประมาณ 40 ลานบาท หรือปละประมาณ 480 ลานบาท อยางไรก็ตาม เม่ือ สอมธ. ไมอาจ
รับรูรายไดประมาณ 90 ลานบาท ดังกลาวได ทําใหตองหักยอดเงินรายไดดังกลาวออกจากยอดกําไรสุทธิ 
ทําใหเหลือกําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาจัดสรรไดอยูท่ีประมาณ 485 ลานบาท สงผลใหเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน
ดอกเบ้ียในปน้ีลดลงตามสวน กลาวคือ ทําใหเงินปนผลคงเหลือ 5.80% และเงินเฉล่ียคืนดอกเบ้ีย 14.75% 
ซ่ึงคณะกรรมการไดพยายามจัดสรรใหสัดสวนเหมาะสมท่ีสุด ท้ังสวนของเงินปนผลใหกับสมาชิกผูถือหุน 
เฉล่ียคืนดอกเบ้ียใหกับสมาชิกผูขอสินเช่ือ และการนําเงินเขาทุนสาธารณประโยชน กองทุนทดแทน และ
กองทุนเกษียณอายุ เพ่ือผลประโยชนของสมาชิกทุกคนในยามประสบเหตุภัยพิบัติ เกษียณอายุ เจ็บปวย เสียชีวิต 
ซ่ึงถือเปนสวัสดิการท่ีดีท่ีสุดดานหน่ึงของสมาชิก สอมธ. ทุกคน 

ผมขอเรียนใหเพ่ือนสมาชิกทราบวา องคประกอบท่ีสําคัญท่ีตองคํานึงถึงเสมอเม่ือมีการจัดสรรกําไรสุทธิ 
คือ ภาระท่ีตองนําเงินจากกําไรสุทธิสวนหน่ึงเขาทุนสํารอง ซ่ึงตามขอบังคับ สอมธ. กําหนดใหตองนําเงิน
เขาทุนสํารองข้ันต่ําในสัดสวนไมนอยกวา 20% ของกําไรสุทธิ ซ่ึงปน้ี คณะกรรมการดําเนินการตองกันเงิน
ประมาณ 98 ลานบาท เขาเปนทุนสํารองตามขอบังคับ ถึงแมวาตามพระราชบัญญัติสหกรณกําหนดไววา 
ใหนําเงินเขาข้ันต่ําไมนอยกวา 10% เทาน้ัน แตในอดีตในชวงท่ีสภาวะเศรษฐกิจดี สหกรณมีกําไรสุทธิสูง 
ตนทุนของทุนเรือนหุนยังไมมาก แมจะสามารถจายเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนดอกเบ้ียไดมากอยูแลว ก็ยังมี
เงินเหลือจํานวนมาก คณะกรรมการดําเนินการในอดีตมีวิสัยทัศนท่ีตองการให สอมธ. มีความม่ันคง จึงขอให
ท่ีประชุมใหญเห็นชอบออกขอบังคับใหกันเงินสํารองข้ันต่ําใหสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดจาก 10% เปน 20% 
ซ่ึงทําให สอมธ. มีสัดสวนทุนสํารองมากกวาสหกรณออมทรัพยทุกแหงในประเทศไทย ซ่ึงปจจุบันเรามีทุนสํารอง
มากกวา 1,500 ลานบาท อันเปนการแสดงถึงความม่ันคงของฐานะทางการเงินของ สอมธ. ท่ีสูงมาก แตใน
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันและในอนาคตท่ีมีขอจํากัดในดานการหารายไดจากนโยบายการลงทุน
รูปแบบเดิมท่ีผลตอบแทนการลงทุนไม สูงดังเชนในอดีต ประกอบกับยังตองมีการจัดสรรเงินเขาทุน
สาธารณประโยชน กองทุนทดแทน และกองทุนเกษียณอายุอยางตอเน่ือง คณะกรรมการในชุดตอไปอาจ
พิจารณาใหเปดประชุมสมัยวิสามัญใหเพ่ือนสมาชิกพิจารณาเห็นชอบแกไขขอบังคับการนําเงินเขาทุนสํารอง
ข้ันต่ําใหเปน 10% ตามเดิม กลาวคือไมนอยไปกวาหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฎหมายสหกรณ และควรดําเนินการ
ควบคูไปกับการปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุนในรูปแบบใหมๆ ท่ีมีโอกาสไดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนภายใตดัชนี



ความเส่ียงตางๆ ท่ียอมรับไดแตตองพิจารณาอยางรอบคอบ เพ่ือไมใหติดกับดักเศรษฐกิจสังคมท่ีพวกเราทุกคน
กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน และในอนาคต

ในนามของประธานคณะกรรมการดําเนินการ สอมธ. ชุดท่ี 49 ผมขอขอบพระคุณสําหรับความไววางใจ 
และความเช่ือม่ัน จากเพ่ือนสมาชิก สอมธ. ในฐานะหุนสวน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในฐานะองคกรแม 
และขอขอบคุณ กรรมการดําเนินการทุกทาน รวมท้ังฝายจัดการ และผูเก่ียวของทุกทานท่ีไดรวมแรงรวมใจ
ชวยดําเนินงานดวยความเสียสละ ทุมเท อดทน ถึงแมวิกฤติจะถาโถมเขามาเพียงใด อยางไรก็ตาม สอมธ. 
ยังยืนยันและเช่ือม่ันวาจะสามารถชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกใหมีความกินดี อยูดี 
มีสันติสุขและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ภายใตวินัยทางการเงินท่ีเหมาะสม
ตามหลักการของสหกรณ ตลอดไป

 (รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท)
 ประธานกรรมการ



ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา สอมธ. ป� 2563

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

รองศาสตราจารยเกศินี วิฑูรชาติ

ผูชวยศาสตราจารยเต็มใจ สุวรรณทัต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จรรยศุภรินทร

รองศาสตราจารย ดร.มนูญ พาหิระ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี

ที่ปรึกษา

อาจารยปรเมศวร อินทรชุมนุม

ศาสตราจารย ดร.วีรกร อองสกุล

รองศาสตราจารย นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสิต อินทมาโน

ดร.คณิศร อุนแสงจันทร

นายสฐิภพ สุรินยา



รองศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท
ประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน
รองประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
รองประธานกรรมการ

นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน
รองประธานกรรมการ

นางนวลรักษ ชอบชื่น
เหรัญญิก

นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
กรรมการและเลขานุการ

์

่ ์

รายนามคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 49/2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด



นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ
กรรมการ

นายเฉลิมยุทธ ภูศรี
กรรมการ

นายเดน มีประวัติ
กรรมการ

นางสาวนฤมล บุญมา
กรรมการ

นางสาวบรรจง นํ้านวล
กรรมการ

นางสาวมาลินี แซตั้ง
กรรมการ

นางสาวสายฝน อําพันศรี
กรรมการ

นายเอกชัย ราชแสง
กรรมการ

นางสาวจรรยา สุขพินิจ
กรรมการ

้

้



นางบุศริน ชางอยู
รองผูจัดการ (รักษาการแทนผูจัดการ)

นางแสงเทียน ปรุงแสง
ผูชวยผูจัดการ

นางสาวนิตยา โชครักษ
ผูชวยผูจัดการ

นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก
หัวหนาฝายบริการเงินออม

นายนุกูลกิต เรืองศรี
หัวหนาฝายบริการสินเช่ือ

นางทิพวรรณ วัฒนสิทธิ์กุล
เจาหนาท่ีอาวุโส

นางสาววาสนา กิ่งแกว
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นางสาวนุชจรี เทียนขาว
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นายสุเมธ คงกลอม
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นางสาวนันทกา เทพดินินทร
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นางแพรวดาว วงศเฉลียว
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นางสาวธิดารัตน เข็มเพ็ชร
เจาหนาท่ีบริการสินเช่ือ

นายนิธิโรจน แกววิเชียร
เจาหนาท่ีบริการสินเช่ือ

นางสาวจงกลพร แตงเจริญ
เจาหนาท่ีบริการสินเช่ือ

นายภาณุวัฒน ขวัญเซง
เจาหนาท่ีบริการสินเช่ือ

นางกิติยา รามณรงค
เจาหนาท่ีบัญชีและประมวลผล

นางสาวนัฐพร นายะพันธ
เจาหนาท่ีบริการสินเช่ือ

นางสุนันทา ญาณศีล
เจาหนาท่ีบริหารสหกรณ

นางสาวรักชนก นาคนาค
เจาหนาท่ีบริหารสหกรณ

นางสาวสิริทัศน คงริน
นิติกร
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เจ�าหน�าที่ สอมธ. สํานักงานท�าพระจันทร� ประจําป� 2563



นายชวินโรจน โชครัตนมณฑล
พนักงาน

นางสาวกานดา เอี่ยมละออง
พนักงาน

นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล
รองผูจัดการ

นางศิวาพร ไชยวานิช
หัวหนาฝายบริการเงินออม

นางจันทวรรณ คุณนามพันธ
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวสุธารัตน จันทเนตร
เจาหนาที่อาวุโส

นายนิรุทธ์ิ ทองสุข
เจาหนาท่ีสารสนเทศ

นางสาวณัฐณิชา งานขยัน
เจาหนาท่ีบริการเงินออม

นางสาวธนัชพัชร ฤกษดี
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวชนัดดา พิกุล
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวอรวรรณ กุลเกียรติงามดี
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวประภัสสร ทวีสิน
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นายปณณวิชญ ชุมชื่น
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวโชติมา รักรุงเรือง
เจาหนาที่บัญชีและประมวลผล

นางสาวหทัยพันธน อินเปน
เจาหนาที่บริหารสหกรณ

นายชรินทร เทียรใส
พนักงาน

จ.ส.ต.หญิงศรีสุรีย มีแสงเงิน
หัวหนาฝายสาขายอยคณะแพทยศาสตร

นางพรชนัน โรจนเสน
เจาหนาที่อาวุโส

นางสาวมณธิชา ถาวรวยัคฆ
เจาหนาที่บริการเงินออม
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เจ�าหน�าที่ สอมธ. สํานักงานศูนย�รังสิต ประจําป� 2563

เจ�าหน�าที่ สอมธ.

สํานักงานสาขาย�อย

คณะแพทยศาสตร� 
ประจําป� 2563



ในป 2563 เปนปท่ีการดําเนินงานคอนขางจะยากลําบาก เน่ืองจากต้ังแตตนป จนถึงส้ินป 2563 สอมธ. ได
ประสบปญหาวิกฤตการณหลายระลอก เชน ไดรับรายงานการผิดนัดชําระหน้ีของสมาชิกจํานวนมาก ดวยท้ังจากวิกฤติ
เศรษฐกิจ และจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ สอมธ. คอนขางมาก 
จากเหตุการณดังกลาวทําให สอมธ. ไดออกมาตรการชวยเหลือสมาชิก โดยพักชําระหน้ีเงินตน เปนระยะเวลา 3 เดือน 
และลดอัตราดอกเบ้ียคงเหลือรอยละ 3.50 ตอป เปนการช่ัวคราว 3 เดือน นอกจากน้ีก็ยังมีวิกฤตการณ บมจ.การบินไทย 
ท่ีศาลลมละลายกลางมีคําส่ังใหเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ ทําให สอมธ. ไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในคร่ึงปหลัง
ของป 2563 และในปตอๆ ไป สําหรับการดําเนินงานในป 2563 มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจาก 9,910 คน ในป 2562 เปน 9,975 คน 
ในป 2563 หรือ เพ่ิมข้ึน 65 คน เน่ืองจากบุคลากรรุนใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก 
และพอใจในสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจากการเปนสมาชิก สอมธ. ในขณะท่ีทุนดําเนินงานลดลงจาก 32,797.07 ลานบาท 
ในป 2562 เปน 31,195.64 ลานบาท ในป 2563 หรือลดลง 1,601.43 ลานบาท หรือรอยละ 4.88 โดยสวนใหญ
เปนการลดลงของเงินรับฝาก จาก 20,387.05 ลานบาท ในป 2562 เปน 20,247.20 ลานบาท ในป 2563 หรือลดลง 
139.85 ลานบาท หรือรอยละ 0.69 นัยสําคัญท่ีทําใหเงินรับฝากลดลง เน่ืองจากเกิดวิกฤตการณ บมจ.การบินไทย ในขณะท่ี
ทุนเรือนหุนไดเพ่ิมข้ึน จาก 5,813.26 ลานบาท ในป 2562 เปน 6,149.44 ลานบาท ในป 2563 หรือเพ่ิมข้ึน 336.18 
ลานบาท หรือรอยละ 5.78 เน่ืองจากสมาชิกมีความพอใจในอัตราเงินปนผลของทุนเรือนหุนของ สอมธ. จึงทําใหตนทุนเฉล่ีย
ในสวนเงินปนผลเพ่ิมมากข้ึนในรอบป 2563 ทุนสํารอง และทุนสะสมอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนจาก 1,796.76 ลานบาท ในป 2562 
เปน 1,899.00 ลานบาท ในป 2563 หรือเพ่ิมข้ึน 102.24 ลานบาท หรือรอยละ 5.69 เน่ืองจาก สอมธ. มีขอบังคับฯ 
ท่ีกําหนดใหจัดสรรกําไรสุทธิไมต่ํากวารอยละ 20 เขาเปนทุนสํารองทุกป ในขณะท่ีเงินกูยืมดอกเบ้ียต่ําของ สอมธ. ลดลงจาก 
4,800.00 ลานบาท ในป 2562 เปน 2,900.00 ลานบาท ในป 2563 หรือลดลง 1,900.00 ลานบาท หรือรอยละ 39.58

การบริหารเงินทุนท่ีสําคัญของ สอมธ. ประกอบดวย เงินใหกูแกสมาชิก เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน เงินลงทุนระยะส้ัน
ในตราสารหน้ีท่ีผลตอบแทนปานกลางและเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีท่ีใหผลตอบแทนสูงซ่ึงลงทุนตามกรอบอํานาจ
ท่ีกฎหมายท่ีกําหนด นอกจากน้ี มีเงินฝากธนาคารพาณิชย และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ท่ีมี
จุดมุงหมายเพ่ือรักษาสภาพคลอง รวมเปนเงินท้ังส้ิน 30,417.42 ลานบาท ซ่ึงท้ังหมดน้ีไดนําไปดําเนินกิจการตางๆ กลาวคือ 
นําไปเปนเงินใหกูแกสมาชิกจํานวนเงิน 5,244.21 ลานบาท (ประกอบดวย เงินกูสามัญ 2,124.37 ลานบาท เงินกูฉุกเฉิน 
23.48 ลานบาท และเงินกูพิเศษ 3,096.36 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียเงินกู รอยละ 4.75 เทาน้ัน) เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน 
6,659.26 ลานบาท และเงินฝากประจําชุมนุมสหกรณ และตราสารการเงินอ่ืน ๆ รวมท้ังส้ิน 18,513.95 ลานบาท

ในป 2563 สอมธ. มีรายไดรวมท้ังส้ิน 1,196.41 ลานบาท ลดลงจากป 2562 ซ่ึงมีรายได 1,329.16 ลานบาท 
หรือลดลง 132.75 ลานบาท หรือรอยละ 9.98 โดยรายไดของ สอมธ. ประกอบดวย ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสมาชิกกู 
จํานวน 245.01 ลานบาท (รอยละ 20.48) ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนจํานวน 950.66 ลานบาท (รอยละ 79.46) และ
รายไดอ่ืนๆ จํานวน 0.74 ลานบาท (รอยละ 0.06) ในขณะที่คาใชจายของ สอมธ. ไดลดลงจาก 769.18 ลานบาท ในป 2562 
เปน 711.13 ลานบาท ในป 2563 หรือลดลงจํานวน 58.05 ลานบาท หรือรอยละ 7.54 ซ่ึงสวนใหญเปนคาใชจาย
จากดอกเบ้ียจาย เปนจํานวน 652.43 ลานบาท (รอยละ 91.75 ของคาใชจายท้ังหมด) และคาใชจายในการดําเนินงาน
จํานวน 58.70 ลานบาท (รอยละ 8.25 ของคาใชจายท้ังหมด) ทําใหในป 2563 สอมธ. มีกําไรสุทธิ 485.28 ลานบาท 

สรุปผลการดําเนินงานในรอบป� 2563
โดยประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
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ในดานการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกในป 2563 สอมธ.ไดใชจายเงินทุนสาธารณประโยชนแกสมาชิกเปนจํานวน 
6,243,250.00 บาท โดยจายเปนเงินเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 3,632,250.00 บาท จายเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก 
2,542,500.00 บาท (การสมรส การศพ คารักษาพยาบาล สมาชิกผูเปนโสด) เพ่ือกิจกรรมการกุศลของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กฐินพระราชทาน จํานวน 20,000.00 บาท และชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ 48,500.00 บาท จายเงิน
กองทุนทดแทน เปนเงิน 12,281,252.25 บาท ประกอบดวย จายคาเบ้ียประกันอุบัติเหตุ เปนเงิน 2,918,336.00 บาท 
คาเบ้ียประกันไวรัสโคโรนา-2019 เปนเงิน 970,970.00 บาท สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 27 ราย เปนเงิน 2,762,000.00 
บาท จายคาสินไหมคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ จํานวน 57 ราย เปนเงิน 170,746.50 บาท จายเงินสินไหมทดแทน
เน่ืองจากสมาชิกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จํานวน 1 ราย เปนเงิน 300,000.00 บาท จายเงินกองทุนทดแทนรายปใหแกสมาชิก
ท่ีมีอายุต้ังแต 61 ป ถึง 95 ป จํานวน 716 ราย เปนเงิน 5,159,200.00 บาท และจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 121 ราย เปนจํานวนเงิน 5,140,000.00 บาท 

ในดานการพัฒนาคุณภาพวิชาการแกสมาชิกไดจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานท่ี 1 คร้ัง จํานวน 153 คน ระหวางวันท่ี 
14–15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม ภูมนตรา รีสอรท จังหวัดนครนายก ใชจายเงินจํานวน 401,257.50 บาท จัดสัมมนา
สมาชิกตามหนวยงาน 5 หนวยงาน (กองแผนงาน กองทรัพยากรมนุษย กองคลังและกองบริหารการคลังและกลุมภารกิจ 
คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ) ใหเงินสนับสนุน 29,100.00 บาท

ในดานการประชาสัมพันธ ไดจัดทําวารสารประจําเดือนของ สอมธ. จัดทําแผนปลิวประชาสัมพันธ ขาวสารเรงดวน
ควบคูกันไปกับการเผยแพรขาวสารออนไลนหลายชองทางเชน เว็บไซต www.tucoop.or.th Facebook Fan-Page สอมธ. 
และ Line Official นอกจากน้ี สอมธ. ไดจัดงานมุทิตาจิต ใหแกสมาชิกผูเกษียณอายุราชการประจําป 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพ่ือตอบแทนสมาชิกท่ีมีอุปการคุณแก สอมธ. มีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
และผูบริหารระดับคณะตางๆ คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาท่ี เขารวมโครงการรวมท้ังส้ิน 170 คน ใชจายไปจํานวน 
188,500.00 บาท

ในดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ไดพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมใหทันสมัย และพัฒนา
โปรแกรมสําหรับบริหารจัดการดานสินเช่ือและการติดตามหน้ีสินอยางเปนระบบ อนุมัติและเปดใหสมาชิกเขาถึง
ขอมูลทางการเงินสวนบุคคลผาน Web Member ทางเว็บไซต www.tucoop.or.th อนุมัติและเปดใหบริการถอนเงินสด
จากตู ATM และอนุมัติใหพัฒนาระบบ Mobile Application ท่ีสามารถทําธุรกรรมฝาก ถอน และชําระเงินตางๆ 
ผานโทรศัพทมือถือ ซ่ึงอยูระหวางการพัฒนาโปรแกรมและคาดวาจะใชงานไดในชวงไตรมาสสามของป 2564 เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณโรคระบาดโควิด-19

เปนท่ีนายินดียิ่งท่ี ในป 2563 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไดรับการประเมินมาตรฐาน
การบริหารจัดการจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 กรมสงเสริมสหกรณในระดับดีเลิศ

20 รายงานประจําป� 2563

ระเบียบวาระที่ 33



คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป� 2563
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 49 ประจําป 2563 ประกอบดวย

 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน รองประธานกรรมการคนท่ี 1
 3. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา รองประธานกรรมการคนท่ี 2
 4. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน รองประธานกรรมการคนท่ี 3
 5. นางนวลรักษ ชอบช่ืน เหรัญญิก
 6. นางสาวจรรยา สุขพินิจ กรรมการ
 7. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ กรรมการ
 8. นายเฉลิมยุทธ ภูศรี กรรมการ
 9. นายเดน มีประวัติ กรรมการ
 10. นางสาวนฤมล บุญมา กรรมการ
 11. นางสาวบรรจง น้ํานวล กรรมการ
 12. นางสาวมาลินี แซต้ัง กรรมการ
 13. นางสาวสายฝน อําพันศรี กรรมการ
 14. นายเอกชัย ราชแสง กรรมการ
 15. นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังผูมีความรูความสามารถและประสบการณดานการบริหารงานเขามาชวยในการ

ใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนเพ่ือใหการบริหารงานเกิดความคลองตัว จึงไดแตงต้ังท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 
เพ่ือรับผิดชอบดําเนินงาน สอมธ. ดังน้ี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา สอมธ. ป� 2563
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

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

ที่ปรึกษา
อาจารยปรเมศวร อินทรชุมนุม
ศาสตราจารย ดร.วีรกร อองสกุล
รองศาสตราจารย นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสิต อินทมาโน
ดร.คณิศร อุนแสงจันทร
นายสฐิภพ สุรินยา
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 1. คณะกรรมการอํานวยการ
ทําหนาท่ีบริหารและควบคุมสภาพคลองทางการเงินของสหกรณ การบริหารเงินเพ่ือการลงทุน รวมท้ังการควบคุม

บริหารงานจัดการ และการบริหารท่ัวไป ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ 
ผูจัดการ หรือรักษาการแทนผูจัดการ ดังมีรายนามตอไปน้ี

 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน กรรมการ
 3. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา กรรมการ
 4. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน กรรมการ
 5. นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ กรรมการ
 6. นางนวลรักษ ชอบช่ืน กรรมการ
 7. นางบุศริน ชางอยู กรรมการและเลขานุการ
 8. นางสาวนิตยา โชครักษ ผูชวยเลขานุการ

 2. คณะอนุกรรมการวางแผน
ทําหนาท่ีวางแผน กําหนดแนวทาง และทิศทางนโยบายของสหกรณ การประเมินผล การดําเนินงานของสหกรณ 

วางมาตรการและแนวทางเงินออมและเงินกูของสมาชิก รวมท้ังการวางแผน เพ่ือการดําเนินการโครงการตางๆ เพ่ือ
ความกาวหนาและเจริญเติบโตของ สอมธ. ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการ และประธานอนุกรรมการทุกชุด ดังมี
รายนามตอไปน้ี

 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานอนุกรรมการ
 2. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน อนุกรรมการ
 3. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา อนุกรรมการ
 4. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน อนุกรรมการ
 5. นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ อนุกรรมการ
 6. นางนวลรักษ ชอบช่ืน อนุกรรมการ
 7. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ อนุกรรมการ
 8. นายเอกชัย ราชแสง อนุกรรมการ
 9. นางบุศริน ชางอยู อนุกรรมการ
 10. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล เลขานุการ

 3. คณะกรรมการเงินกูสามัญ
ทําหนาท่ีพิจารณาคําขออนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูขาราชการออกนอกระบบ ตรวจสอบ ติดตาม รวมท้ัง การวาง

แนวทางตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ และวัตถุประสงคของสหกรณ ดังมีรายนามตอไปน้ี
 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ท่ีปรึกษา
 2. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน ประธานกรรมการ
 3. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน กรรมการ
 4. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ กรรมการ
 5. นายเฉลิมยุทธ ภูศรี กรรมการ
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 6. นางสาวมาลินี แซต้ัง กรรมการ
 7. นางสาวบรรจง น้ํานวล กรรมการ
 8. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 9. นายนุกูลกิต เรืองศรี เลขานุการ

 4. คณะกรรมการเงินกูพิเศษและฉุกเฉิน
ทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองคําขอกูประเภทพิเศษ วางแนวทางตรวจสอบ ติดตามใหเปนไปตามระเบียบ แลว

นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ และมีอํานาจในการอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน ดังมีรายนามตอไปน้ี
 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ท่ีปรึกษา
 2. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน ประธานกรรมการ
 3. นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ กรรมการ
 4. นางนวลรักษ ชอบช่ืน กรรมการ
 5. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ กรรมการ
 6. นางสาวจรรยา สุขพินิจ กรรมการ
 7. นางสาวบรรจง น้ํานวล กรรมการ
 8. นางสาวสายฝน อําพันศรี กรรมการ
 9. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 10. นายนุกูลกิต เรืองศรี เลขานุการ

 5. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินทุนเพ่ือการสาธารณประโยชน เงินกองทุนทดแทน 
และกองทุนเกษียณอายุราชการ
ทําหนาท่ีอนุมัติคําขอรับการชวยเหลือฌาปนกิจสงเคราะหสาธารณภัย ภัยพิบัติ เงินทุนเพ่ือการศึกษา เงินกองทุน

ทดแทน และเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ รวมท้ังการวางแนวทางในการใหสงเคราะหและสวัสดิการตางๆ พิจารณา
ใหความชวยเหลือแกสมาชิกท่ีไดรับความเดือดรอนและอ่ืนๆ ใหเปนไปตามระเบียบ ดังมีรายนามตอไปน้ี

 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ท่ีปรึกษา
 2. นายเอกชัย ราชแสง ประธานอนุกรรมการ
 3. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน อนุกรรมการ
 4. นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ อนุกรรมการ
 5. นางนวลรักษ ชอบช่ืน อนุกรรมการ
 6. นายเฉลิมยุทธ ภูศรี อนุกรรมการ
 7. นางสาวนฤมล บุญมา อนุกรรมการ
 8. นางสาวบรรจง น้ํานวล อนุกรรมการ
 9. นางสาวมาลินี แซต้ัง อนุกรรมการ
 10. นางสาวสายฝน อําพันศรี อนุกรรมการ
 11. นางบุศริน ชางอยู อนุกรรมการ
 12. นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก เลขานุการ
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 6. คณะอนุกรรมการวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
ทําหนาท่ีจัดอบรม สัมมนา และวิเทศวิชาการ เพ่ือพัฒนากรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก โดยมีจุดประสงค 

เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และใหขอมูลแกกรรมการ เจาหนาท่ี สมาชิกในบทบาทหนาท่ีของตนเองอันจะกอใหเกิด
การพัฒนาเจริญเติบโตแก สอมธ. อยางมีเสถียรภาพท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ตลอดจนจัดอบรมสัมมนาแกขบวนการ
สหกรณ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ การทํางานและสวัสดิการ การรับสมัคร โอน โยกยาย ปรับอัตราเงินเดือนใหกับเจาหนาท่ี 
ดังมีรายนามตอไปน้ี

 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ท่ีปรึกษา
 2. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน ประธานอนุกรรมการ
 3. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน อนุกรรมการ
 4. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา อนุกรรมการ
 5. นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ อนุกรรมการ
 6. นางนวลรักษ ชอบช่ืน อนุกรรมการ
 7. นางสาวจรรยา สุขพินิจ อนุกรรมการ
 8. นางสาวนฤมล บุญมา อนุกรรมการ
 9. นางสาวมาลินี แซต้ัง อนุกรรมการ
 10. นางสาวสายฝน อําพันศรี อนุกรรมการ
 11. นายเอกชัย ราชแสง อนุกรรมการ
 12. นางสาวนิตยา โชครักษ อนุกรรมการและเลขานุการ

 7. คณะอนุกรรมการส่ือสารองคกร
ทําหนาท่ีเผยแพรขาวสารและใหความรูความเขาใจในเร่ืองการบริหารงานของ สอมธ. แกสมาชิก เสริมสราง

ความเขาใจอันดีระหวาง สอมธ. สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ี ตลอดจนส่ือสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดี
กับสหกรณอ่ืนๆ ดังมีรายนามตอไปน้ี

 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ท่ีปรึกษา
 2. นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ ประธานอนุกรรมการ
 3. ผศ.ดร.วัจนกัญจน สุริยธรรม อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 4. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน อนุกรรมการ
 5. นางสาวจรรยา สุขพินิจ อนุกรรมการ
 6. นางสาวนฤมล บุญมา อนุกรรมการ
 7. นายเอกชัย ราชแสง อนุกรรมการ
 8. นางบุศริน ชางอยู อนุกรรมการ
 9. นางสุนันทา ญาณศีล เลขานุการ

 8. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทําหนาท่ีในการศึกษา วางแผน และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร รวมท้ังปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเก่ียวกับการ

ใหบริการแกสมาชิกและการบริหารงานใหเหมาะสมกับขนาด และธุรกิจของ สอมธ. ใหเปนไปอยางตอเน่ือง ท้ังในปจจุบัน
และอนาคต รวมถึงการจัดซ้ือ จัดจาง และการบํารุงรักษา เพ่ือประโยชนในการบริหารสหกรณ ดังมีรายนามตอไปน้ี
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 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานอนุกรรมการ
 2. อาจารย ดร.ปกปอง สองเมือง อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 3. ผศ.ดร.พิศาล แกวประภา อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 4. นายนิรัช รมเย็น อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 5. นางสาวภาวรรณ พันธไพโรจน อนุกรรมการ
 6. นางบุศริน ชางอยู อนุกรรมการ
 7. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล อนุกรรมการและเลขานุการ

 9. คณะอนุกรรมการฝายกฎหมายและระเบียบ
ทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรอง แกไข กฎ ระเบียบ และนิติกรรมสัญญา ท่ีเก่ียวของกับการ ดําเนินงานของ สอมธ.

ดังมีรายนามตอไปน้ี
 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานอนุกรรมการ
 2. อาจารย ดร.ชาคริต สิทธิเวช อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 3. ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 4. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน อนุกรรมการ
 5. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา อนุกรรมการ
 6. นางนวลรักษ ชอบช่ืน อนุกรรมการ
 7. นางสาวมาลินี แซต้ัง อนุกรรมการ
 8. นางสาวนิตยา โชครักษ อนุกรรมการและเลขานุการ

 10. คณะอนุกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง
ทําหนาท่ีพิจารณากําหนดหลักเกณฑใหสหกรณอ่ืนกูยืม พิจารณาการใหสินเช่ือเพ่ือการลงทุน พิจารณาความเส่ียง

ในการลงทุนของสหกรณและการบริหารความเส่ียง ดังมีรายนามตอไปน้ี
 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ท่ีปรึกษา
 2. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา ประธานอนุกรรมการ
 3. นางเกศรา มัญชุศรี อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 4. ศ.วีรกร อองสกุล อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 5. อาจารย ดร.สักกาคม มณีนพ อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 6. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน อนุกรรมการ
 7. นางนวลรักษ ชอบช่ืน อนุกรรมการ
 8. นางบุศริน ชางอยู อนุกรรมการ
 9. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล อนุกรรมการ
 10. นายนุกูลกิต เรืองศรี เลขานุการ

25สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ระเบียบวาระที่ 3 3



 11. คณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดหน้ีสิน
ทําหนาท่ีกําหนดกรอบและแผนงานติดตามเรงรัดการชําระหน้ีใหเปนไปตามกําหนดของสมาชิก สอมธ. จัดทํา

รายงานผลการติดตาม ปญหา และอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ และพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางหน้ี
เปนรายกรณี มีรายนามดังตอไปน้ี

 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ท่ีปรึกษา
 2. นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ ประธานอนุกรรมการ
 3. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน อนุกรรมการ
 4. นางนวลรักษ ชอบช่ืน อนุกรรมการ
 5. นายเฉลิมยุทธ ภูศรี อนุกรรมการ
 6. นายเดน มีประวัติ อนุกรรมการ
 7. นางบุศริน ชางอยู อนุกรรมการ
 8. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล อนุกรรมการ
 9. นางแสงเทียน ปรุงแสง เลขานุการ

 12. คณะอนุกรรมการตรวจสอบการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
ทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก สอมธ. ดังมีรายนามตอไปน้ี
 1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท ท่ีปรึกษา
 2. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา ประธานอนุกรรมการ
 3. ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน อนุกรรมการ
 4. นายเดน มีประวัติ อนุกรรมการ
 5. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 49 มีนโยบายบริหารการเงินโดยยึดหลักความม่ันคงและใหผลตอบแทนดีท่ีสุด 
เพ่ือสรางความมีเสถียรภาพใหกับ สอมธ. และรักษาผลประโยชนใหแกมวลสมาชิก สวนนโยบายการบริหารงานยึดหลัก
กระจายการบริหารใหกับคณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการตางๆ ซ่ึงรับผิดชอบภายใตกฎ ขอบังคับ ระเบียบ 
และมติ รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเขมแข็ง ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี

ในการบริหารงาน สอมธ. ป 2563 ตองประสบกับวิกฤตการณหลายๆ อยาง อันไดแก
1. การแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทําให สอมธ.จําเปนตองออกมาตรการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับ

ความเดือดรอน โดยการพักชําระหน้ีเงินตน 3 เดือน และปรับลดอัตราดอกเบ้ียคงเหลือรอยละ 3.50 ตอป เปนระยะเวลา 
3 เดือน นอกจากน้ียังไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียใหกับสมาชิกคงเหลือรอยละ 4.75 ตอป เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป

2. วิกฤตการณหุนกู บมจ.การบินไทย เน่ืองจาก บมจ.การบินไทย ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลาย
กลาง ทําให สอมธ. ไมไดรับดอกเบ้ียหุนกู ซ่ึงเปนแหลงรายไดของ สอมธ. ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2563 เปนตนมาและจะ
ไมไดรับรายไดจากดอกเบ้ียหุนกูของ บมจ. การบินไทยในปตอไป

3. การกําหนดกฎตางๆ ของทางราชการท่ีทําให สอมธ. ตองปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองไปกับกฎหมายดังกลาว 
โดยกําหนดกรอบในการบริหารท่ีเขมงวดมากข้ึน
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จากวิกฤติตางๆ ขางตน ทําใหมีผลกระทบตอรายไดของ สอมธ. ซ่ึงเปนวิกฤติท่ี สอมธ. ไมสามารถท่ีจะควบคุมได
ท้ัง 3 กรณี แตอยางไรก็ตาม สอมธ. ก็ยังมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีม่ันคง มีการบริหารดวยความระมัดระวัง โดยใน
รองปท่ีผานมา สอมธ. ไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากจํานวน 2 คร้ัง ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูช่ัวคราวเปนระยะเวลา 
3 เดือน 1 คร้ัง และปรับลดดอกเบ้ียคงเหลือ 4.75 ตอป ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป โดยความสําเร็จท่ี สอมธ. 
ไดรับมาท้ังหมดเกิดจากความไววางใจ ความเชื่อใจ และความศรัทธาของสมาชิกท่ีมีตอ สอมธ. ดังน้ัน เพ่ือตอบแทนสมาชิก
ทุกทาน สอมธ. พยายามอยางยิ่งท่ีจะสรางสรรคส่ิงตางๆ ท่ีเปนประโยชนกลับคืนสูสมาชิกในทุกๆ ดานท้ังทางตรงและ
ทางออมดังรายละเอียดตอไปน้ี

ป 2563 ป 2562 ผลตาง หนวย

1. สมาชิกเขาใหม 399 457 (58) คน

2. ทุนดําเนินงาน 31,195.64 32,797.07 (1,601.43) ลานบาท

 2.1 ทุนเรือนหุน 6,149.44 5,813.26 336.18 ลานบาท

 2.2 เงินรับฝาก 20,247.20 20,387.05 (139.85) ลานบาท

 2.3 ทุนสํารอง, ทุนสะสมและอื่นๆ 1,899.00 1,796.76 102.24 ลานบาท

 2.4 เงินกูยืม 2,900.00 4,800.00 (1,900.00) ลานบาท

3. เงินใหกูแกสมาชิก 5,244.21 5,441.61 (197.40) ลานบาท

4. กําไรสุทธิ 485.28 559.98 (74.70) ลานบาท
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สําหรับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ สอมธ. ในป 2563 พอสรุปรายละเอียดไดดังน้ี

1. ดานการบริหารงานท่ัวไป
1.1 ดานสมาชิก ดวยการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพของ สอมธ. และยึดหลักคืนผลประโยชนกลับสู

สมาชิกใหดีท่ีสุด ยอมเปนแรงจูงใจใหมีผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก ซ่ึงในป 2563 มีจํานวน 399 ราย สรุปจํานวนสมาชิก
มีดังน้ี

 จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 9,910 คน
บวก สมาชิกสมัครใหมระหวางป 399 คน

   10,309 คน
หัก พนจากสมาชิกภาพระหวางป 307 คน

  สมาชิกถึงแกกรรมระหวางป 27 คน
 จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 9,975 คน

1.2 ดานการใหบริการเงินรับฝากจากสมาชิก การดําเนินงานในรอบป 2563 ยังคงใหความสําคัญเก่ียวกับ
บริการดานเงินฝาก โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีใหกับสมาชิกจะตองสูงกวาธนาคารพาณิชย เพ่ือเปนการรักษาฐานลูกคา
เงินรับฝากของ สอมธ. ตลอดจนเพ่ือใหสามารถแขงกับสถาบันการเงินภายนอกได รวมท้ังเพ่ือเปนการสงเสริมการออม
ของสมาชิกโดยยึดตามหลักการของสหกรณ คือการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซ่ึงกันและกันและดวยความเช่ือม่ัน
และความไววางใจของสมาชิกท่ีมีตอ สอมธ. ทําใหยอดเงินรับฝากของสมาชิก ณ ส้ินป 2563 มีจํานวนถึง 20,247.20 ลานบาท

1.3 ดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก สอมธ. ใหบริการเงินกูแกสมาชิกเพ่ือมุงชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนดานการเงิน อีกท้ังชวยเสริมสรางฐานะความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึน

สําหรับนโยบายในเร่ืองของอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก สอมธ. ยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวา
ธนาคารพาณิชย เน่ืองจาก สอมธ. มิไดมุงหวังกําไรในการดําเนินงาน แตเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการ
ของสหกรณ ดังจะเห็นไดจากการปรับอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก ซ่ึงในป 2563 สอมธ.ไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู
สมาชิก จํานวน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เพ่ือเปนชวยเหลือสมาชิกเน่ืองจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดย สอมธ. 
ไดออกมาตรการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับความเดือดรอน ไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูจากรอยละ 5.00 ตอป คงเหลือ
รอยละ 3.50 ตอป เปนระยะเวลา 3 เดือน คร้ังท่ี 2 ปรับลดจากรอยละ 5.00 ตอป คงเหลือรอยละ 4.75 ตอป ต้ังแต 
1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก ประจําป 2563 และ 2562

ประเภท
เงินกู

ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด)
ยอดคงเหลือ (ลานบาท) 

ณ 31 ธ.ค.63

สัญญา จํานวนเงิน สัญญา จํานวนเงิน สัญญา จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

1. ฉุกเฉิน 4,577 130,268,590.00 5,283 142,724,200.00 (706) (12,455,610.00) (8.72) 23.48 0.45

2. สามัญ 3,254 1,378,675,000.00 3,983 1,609,459,680.00 (729) (230,784,680.00) (14.34) 2,064.84 39.37

3. ขาราชการ
นอกระบบ

46 21,733,000.00 72 31,639,000.00 (26) (9,906,000.00) (31.31) 55.59 1.06

4. ปนผล 431 4,728,100.00 744 8,942,200.00 (313) (4,214,100.00) (47.12) 3.94 0.08

5. พิเศษ 498 690,500,810.00 625 796,559,200.00 (127) (106,058,390.00) (13.31) 3,096.36 59.04

8,806 2,225,905,500.00 10,707 2,589,324,280.00 (1,901) (363,418,780.00) (14.03) 5,244.21 100.00

1.3.1 จากตารางดังกลาว สมาชิกไดใชบริการดานเงินกูพิเศษถึงจํานวน 3,096.36 ลานบาท เทากับ
รอยละ 59.04 ของยอดเงินท่ีใหสมาชิกกูท้ังหมดแสดงใหเห็นวาสมาชิกไดกูเงินเพ่ือนําไปใชจายในการชวยเสริมสรางฐานะ
ความเปนอยูของตนใหดีข้ึน

1.3.2 จํานวนการกูพิเศษ ป 2563 จํานวน 498 ราย นั้นสามารถแยกประเภทไดดังน้ี
- เพ่ือการเคหะสงเคราะห 390 ราย เปนเงิน 559,416,610.00 บาท
- เพ่ือซ้ือท่ีดิน 15 ราย เปนเงิน 29,442,000.00 บาท
- เพ่ือซ้ือรถยนต 21 ราย เปนเงิน 24,173,000.00 บาท
- เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 72 ราย เปนเงิน 77,469,200.00 บาท

1.4 ดานการลงทุนของ สอมธ. จากความศรัทธาและเช่ือม่ันของสมาชิกท่ีมีตอ สอมธ. ทําใหสามารถ
ระดมเงินจากสมาชิกไดในจํานวนท่ีสูงข้ึนทุกป ซ่ึงเงินรับฝากเหลาน้ีถือเปนทุนดําเนินงานสวนสําคัญท่ีนํามาบริหารกิจการ 
คณะกรรมการดําเนินการไดยึดหลักปฏิบัติวาจะตองสนองตอบความตองการของสมาชิก สอมธ. กอนเปนความสําคัญ
ลําดับแรก ดังจะเห็นวา สอมธ. อนุมัติใหเงินกูแกสมาชิกไดเต็มตามสิทธิอยางครบถวนตลอดมา นอกจากน้ีการพิจารณา
ลงทุนในระยะสั้นมีสวนสําคัญในการบริหารสภาพคลองดวยเพ่ือใหมีเงินสดหมุนกลับมาใชไดโดยเร็ว โดย สอมธ. พิจารณา
ลงทุนระยะส้ันกับสถาบันการเงินท่ีมีฐานะม่ันคง

ทุนดําเนินงานสวนท่ีเหลือ สอมธ. ไดหาแหลงลงทุนภายนอกโดยการใหสินเช่ือแกสหกรณออมทรัพย 
หนวยราชการดวยกันท้ังระยะส้ันและระยะยาวเพ่ือเปนการสนับสนุนขบวนการสหกรณ และเสริมสรางความชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันในระหวางสหกรณ โดยคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาลงทุนเฉพาะกับสหกรณท่ีมีฐานะทางการเงิน
ท่ีม่ันคง นอกจากน้ียังตองจัดใหมีการค้ําประกันในฐานะสวนตัวโดยคณะกรรมการดําเนินการท้ังชุดและผูจัดการของ
สหกรณน้ันดวย ในรอบป 2563 สอมธ. ไดลงทุนกับสหกรณอ่ืนเปนจํานวนเงิน 14,867.61 ลานบาท และมียอดคงเหลือ 
ณ ส้ินป 2563 จํานวน 6,659.26 ลานบาท ไดรับผลตอบแทนท้ังส้ิน 354.62 ลานบาท เปนรอยละ 29.64 ของรายได สอมธ. 
ประจําป 2563 และสืบเน่ืองจากความท่ีมีสภาพคลองในระบบสหกรณมาก ทําใหสหกรณตองปรับตัวในการนําเงินไปลงทุน
ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีใหไดผลตอบแทนอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความม่ันคงของสหกรณมากกวาผลตอบแทนโดยการลงทุน
ในรูปของพันธบัตร หุนกู และเงินฝาก ณ ส้ินป 2563 มียอดคงเหลือจํานวน 18,513.95 ลานบาท
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1.5 ดานเงินทุนสาธารณประโยชน ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ท่ีประชุมไดอนุมัติการจัดสรร
เงินทุนสาธารณประโยชนเปนจํานวนเงิน 6,122,841.11 บาท รอยละ 1.09 ของกําไรสุทธิประจําป 2562 ซ่ึงการจัดสรร
ดังกลาว มีจุดมุงหมายในการใชเพ่ือจัดสรรสวัสดิการตางๆ กลับคืนสูตัวสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเปนสําคัญ

ในป 2563 สอมธ.ไดจายเงินทุนสาธารณประโยชนเพ่ือเปนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย และบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 6,243,250.00 บาท 
จายเงินกองทุนทดแทนสมาชิกเปนจํานวนเงิน 11,810,506.00 บาท และจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการเปนจํานวนเงิน 
5,140,000.00 บาท รวมเปนเงินท่ีจายเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกจํานวนท้ังส้ิน 23,193,756.00 บาท

1. จายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 1,384 ทุน 3,632,250.00 บาท
2. จายเงินทุนเก่ียวกับการสมรสของสมาชิก 57 ราย 85,500.00 บาท
3. จายเพ่ือการสงเคราะหเก่ียวกับการศพของคูสมรส 1,729,000.00 บาท

หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา 181 ราย
4. จายเพ่ือสมทบเปนคารักษาพยาบาล 444 ราย 609,000.00 บาท
5. จายเพ่ือสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสด 16 ราย 24,000.00 บาท
6. จายเงินสมทบเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 19 ราย 95,000.00 บาท
7. จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ 10 ราย 48,500.00 บาท

จายทุนสาธารณประโยชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยและรวมการกุศลตางๆ
- บริจาคกฐินพระราชทาน มธ. 20,000.00 บาท

จายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก
1. กรณีสมาชิกเสียชีวิต 27 ราย 2,762,000.00 บาท
2. กรณีสมาชิกอายุครบ 61–95 ปบริบูรณ จํานวน 716 ราย 5,159,200.00 บาท
3. จายคาเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 2,918,336.00 บาท
4. จายคาเบ้ียประกันไวรัสโคโรนา-2019 970,970.00 บาท

จายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ
- กรณีเกษียณอายุราชการ จํานวน 121 ราย 5,140,000.00 บาท

จายเงินสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1. จายเงินสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล 57 ราย 170,746.50 บาท
2. จายเงินสินไหมทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต 1 ราย 300,000.00 บาท

นอกจากน้ีแลว สอมธ. ยังไดใหการเอ้ืออาทรตอชุมชนและสังคมอีกเปนจํานวน 5,244,754.40 บาท 
ดังน้ี

 1. สนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2,000,000.00 บาท
 2. สนับสนุนการจัดทําหนังสือครบรอบ 86 ป มธ. 30,000.00 บาท
 3. จัดทําของขวัญปใหมสําหรับสมาชิกและผูฝากเงิน 3,193,754.40 บาท
 4. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบวิทยาลัยนวัตกรรม 1,000.00 บาท
 5. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,000.00 บาท
 6. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสหเวชศาสตร 1,000.00 บาท
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 7. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะทันตแพทยศาสตร 1,000.00 บาท 
 8. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันไทยคดีศึกษา 1,000.00 บาท 
 9. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะศิลปกรรมศาสตร 1,000.00 บาท
 10. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 1,000.00 บาท
 11. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการ 1,000.00 บาท
 12. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีโรงพยาบาลพล 1,000.00 บาท
 13. รวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานสํานักงานปองกัน 1,000.00 บาท

และปราบปรามการฟอกเงิน
 14. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพย รพช. รอยเอ็ด จํากัด 1,000.00 บาท
 15. รวมถวายผากฐินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1,000.00 บาท
 16. รวมบริจาคเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 1,000.00 บาท
 17. รวมเปนเจาภาพผาปาสามัคคีของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด 1,000.00 บาท
 18. รวมสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวันและอุปกรณการเรียน 1,000.00 บาท

กับมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท
 19. รวมทําบุญเปนเจาภาพเทศมหาชาติ เวสสันดรชาดกของสหกรณออมทรัพย 1,000.00 บาท

ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
 20. รวมเปนเจาภาพทอดผาปามหากุศลของมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 1,000.00 บาท
 21. รวมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “สหกรณรวมใจ คลายหนาว 1,000.00 บาท

ใหนองนอยบนดอยสูง” ของสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี
 22. สนับสนุนกิจการ “ปนน้ําใจ เพ่ือนอง” คร้ังท่ี 2 1,000.00 บาท

ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
 23. รวมทําบุญทอดผาปาเพ่ือการศึกษาของ 1,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
 24. รวมบริจาคเงินโครงการปนน้ําใจใหนองดอยโอกาสของ 1,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยองคการเภสัชกรรม จํากัด

1.6 ดานการพัฒนาความรูกับสหกรณออมทรัพยใหแกสมาชิก กรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ีสหกรณ และ
ขบวนการสหกรณ

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

เขารวมบรรยายใหความรูเก่ียวกับสหกรณ ดังรายละเอียดตอไปน้ี
1. กองแผนงาน
2. คณะศิลปกรรมศาสตร
3. กองทรัพยากรมนุษย
4. วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
5. กองคลังและกองบริหารการคลังกลุมภารกิจ
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2. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจกับสมาชิกในเร่ืองเก่ียวกับสหกรณและเขาใจ
ในอุดมการณ หลักการสหกรณและบทบาทหนาท่ีของสมาชิก รวมถึงการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวาง
สมาชิกกับกรรมการและเจาหนาท่ีจํานวน 1 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม ภูมนตรา 
รีสอรท จังหวัดนครนายก

■ สัมมนากรรมการและเจาหนาท่ีและเพ่ือขบวนการสหกรณ
จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาท่ีจํานวน 3 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน

ประจําป 2562 รวมท้ังการกําหนดแผนงานและเปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 18–19 มกราคม 
2563 ณ โรงแรม รามาการเดนส กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2 จัดสัมมนาเพ่ือปฐมนิเทศกรรมการชุดท่ี 49/2563 เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูดานการบริหารเงินทุน การบริหารจัดการ และเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางกรรมการ กับเจาหนาท่ี ระหวาง
วันท่ี 6 มิถุนายน 2563 ณ สอมธ.ศูนยรังสิต และคร้ังท่ี 3 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ประจํางวดคร่ึงป 2563 ระหวางวันท่ี 1–2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม CLASSIC KAMEO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. สถานภาพดานเงินกูของสมาชิก (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)
จํานวนสมาชิก 9,975 คน
จํานวนสมาชิกท่ีมีหน้ีกับ สอมธ. 5,391 คน คิดเปนอัตรารอยละ 54.05
จํานวนสมาชิกท่ีไมมีหน้ีกับ สอมธ. 4,584 คน คิดเปนอัตรารอยละ 45.95

3. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปท่ีแลว

ป 2563 ป 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว 6,149,444,630.00 5,813,263,670.00 336,180,960.00

ทุนสํารองและทุนอื่น 1,899,001,578.05 1,796,755,550.75 102,246,027.30

เงินรับฝาก ณ วันสิ้นป 20,247,196,330.20 20,387,049,571.01 (139,853,240.81)

เงินกูยืม 2,900,000,000.00 4,800,000,000.00 (1,900,000,000.00)

รวมเปนทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 31,195,642,538.25 32,797,068,791.76 (1,601,426,253.51)

เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป 2,225,905,500.00 2,589,324,280.00 (363,418,780.00)

เงินชําระคืนเงินกูระหวางป 2,423,307,786.28 2,589,311,852.78 (166,004,066.50)

เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิกเมื่อสิ้นป 5,244,215,066.67 5,441,617,352.95 (197,402,286.28)

กําไรสุทธิ 485,280,620.93 559,978,101.07 (74,697,480.14)
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4. คําช้ีแจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ

4.1 สมาชิกภาพ
จํานวนสมาชิกเม่ือตนป 2563 9,910 ราย
บวก ระหวางปสมาชิกเขาใหม 399 ราย
หัก ระหวางปสมาชิกลาออก 307 ราย
 ระหวางปสมาชิกตาย 27 ราย
คงเหลือเปนสมาชิกเม่ือส้ินป 9,975 ราย

ป 2563 ป 2562

4.2 เงินสะสมรายเดือนและหุน

ทุนเรือนหุนเมื่อตนป 5,813,263,670.00 5,336,214,110.00

บวก ไดรับคาหุนระหวางป 512,090,030.00 517,087,820.00

6,325,353,700.00 5,853,301,930.00

หัก จายคืนคาหุนเนื่องจากสมาชิกลาออก 175,909,070.00 40,038,260.00

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

ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น 336,180,960.00 477,049,560.00

4.3 เงินรับฝากจากสมาชิก

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 20,387,049,571.01 19,062,887,147.49

บวก เงินรับฝากระหวางป 25,831,248,606.24 27,964,166,629.82

46,218,298,177.25 47,027,053,777.31

หัก เงินถอนระหวางป 25,971,101,847.05 26,640,004,206.30

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

ยอดเงินรับฝากเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (139,853,240.81) 1,324,162,423.52

รายละเอียดของเงินรับฝากแตละประเภทดังนี้

4.3.1 เงินรับฝากออมทรัพย

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 1,050,882,033.78 1,097,782,294.32

บวก เงินรับฝากระหวางป 4,296,190,759.73 5,081,245,018.91

5,347,072,793.51 6,179,027,313.23

หัก เงินถอนระหวางป 4,448,985,007.56 5,128,145,279.45

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

ยอดเงินรับฝากออมทรัพย (ลดลง) (152,794,247.83) (46,900,260.54)
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ป 2563 ป 2562

4.3.2 เงินรับฝากออมทรัพยสินทวี

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 792,186,675.82 954,038,536.38

บวก เงินรับฝากระหวางป 1,416,927,194.25 1,235,038,691.63

2,209,113,870.07 2,189,077,228.01

หัก เงินถอนระหวางป 1,035,273,747.18 1,396,890,552.19

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

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวีเพิ่มขึ้น (ลดลง) 381,653,447.07 (161,851,860.56)

4.3.3 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อสวัสดิการ

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 4,057,300.00 3,323,400.00

บวก เงินรับฝากระหวางป 856,603.06 932,017.53

4,913,903.06 4,255,417.53

หัก เงินถอนระหวางป 1,037,893.06 198,117.53

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการคงเหลือเม่ือส้ินป 3,876,010.00 4,057,300.00

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (181,290.00) 733,900.00

4.3.4 เงินรับฝากประจํา

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 18,539,923,561.41 17,007,742,916.79

บวก เงินรับฝากระหวางป 20,117,274,049.20 21,646,950,901.75

38,657,197,610.61 38,654,693,818.54

หัก เงินถอนระหวางป 20,485,805,199.25 20,114,770,257.13

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

ยอดเงินรับฝากประจําเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (368,531,150.05) 1,532,180,644.62

4.4 เงินกู

ยอดเงินกูเมื่อตนป 4,800,000,000.00 4,189,000,000.00

บวก กูเพิ่มระหวางป 54,430,000,000.00 44,576,000,000.00

59,230,000,000.00 48,765,000,000.00

หัก ชําระคืนระหวางป 56,330,000,000.00 43,965,000,000.00

ยอดเงินกูคงเหลือเมื่อสิ้นป 2,900,000,000.00 4,800,000,000.00

ยอดเงินกูเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,900,000,000.00) 611,000,000.00
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ป 2563 ป 2562

4.5 การใหเงินกูแกสมาชิก

สมาชิกเปนหนี้ สอมธ. เมื่อตนป 5,441,617,352.95 5,441,604,925.73

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 2,225,905,500.00 2,589,324,280.00

7,667,522,852.95 8,030,929,205.73

หัก ชําระคืนเงินกูระหวางป 2,423,307,786.28 2,589,311,852.78

คงเหลือหนี้สินของสมาชิกเมื่อสิ้นป 5,244,215,066.67 5,441,617,352.95

ยอดเงินใหกูแกสมาชิกเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (197,402,286.28) 12,427.22

รายละเอียดของเงินใหกูแตละประเภทดังนี้

4.5.1 เงินกูพิเศษ

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 3,268,511,676.32 3,329,679,068.69

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 498 สัญญา 690,500,810.00 796,559,200.00

3,959,012,486.32 4,126,238,268.69

หัก ชําระคืนระหวางป 862,653,447.74 857,726,592.37

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

ยอดเงินกูพิเศษเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (172,152,637.74) (61,167,392.37)

4.5.2 เงินกูสามัญ

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 2,085,198,578.63 2,026,114,523.79

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 3,254 สัญญา 1,378,675,000.00 1,609,459,680.00

3,463,873,578.63 3,635,574,203.79

หัก ชําระคืนระหวางป 1,399,034,366.29 1,550,375,625.16

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

ยอดเงินกูสามัญเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (20,359,366.29) 59,084,054.84

4.5.3 เงินกูฟาใส

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 108,248.75 191,667.25

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 0.00 0.00

108,248.75 191,667.25

หัก ชําระคืนระหวางป 108,248.75 83,418.50

คงเหลือลูกหนี้เงินกูฟาใสเมื่อสิ้นป 0.00 108,248.75

ยอดเงินกูฟาใส (ลดลง) (108,248.75) (83,418.50)
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ป 2563 ป 2562

4.5.4 เงินกูปนผล

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 8,563,700.00 6,371,500.00

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 431 สัญญา 4,728,100.00 8,942,200.00

13,291,800.00 15,313,700.00

หัก ชําระคืนระหวางป 9,347,500.00 6,750,000.00

คงเหลือลูกหนี้เงินกูปนผลเมื่อสิ้นป 3,944,300.00 8,563,700.00

ยอดเงินกูปนผลเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (4,619,400.00) 2,192,200.00

4.5.5 เงินกูมหาอุทกภัย

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 23,217.25 65,714.75

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 0.00 0.00

23,217.25 65,714.75

หัก ชําระคืนระหวางป 23,217.25 42,497.50

คงเหลือลูกหนี้เงินกูมหาอุทกภัยเมื่อสิ้นป 0.00 23,217.25

ยอดเงินกูมหาอุทกภัย (ลดลง) (23,217.25) (42,497.50)

4.5.6 เงินกูขาราชการออกนอกระบบ

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 58,589,823.50 59,032,449.25

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 46 สัญญา 21,733,000.00 31,639,000.00

80,322,823.50 90,671,449.25

หัก ชําระคืนระหวางป 24,734,941.75 32,081,625.75

คงเหลือลูกหนี้เงินกูขาราชการออกนอกระบบเมื่อสิ้นป 55,587,881.75 58,589,823.50

ยอดเงินกูขาราชการออกนอกระบบ (ลดลง) (3,001,941.75) (442,625.75)

4.5.7 เงินกูฉุกเฉิน

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 20,622,108.50 20,150,002.00

บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 4,577 สัญญา 130,268,590.00 142,724,200.00

150,890,698.50 162,874,202.00

หัก ชําระคืนระหวางป 127,406,064.50 142,252,093.50

คงเหลือลูกหนี้เงินกูฉุกเฉินเมื่อสิ้นป 23,484,634.00 20,622,108.50

ยอดเงินกูฉุกเฉินเพิ่มขึ้น 2,862,525.50 472,106.50
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5. รายไดและรายจาย

รายได รายไดกอนหักคาใชจาย 1,196,416,480.53
แยกไดดังนี้
 ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 245,014,182.31
 ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู 354,623,117.76
 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 1,935,317.20
 ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 107,880,822.73
 ผลตอบแทนจากการลงทุน 486,219,210.91
 คาธรรมเนียมแรกเขา 39,900.00
 รายไดเบ็ดเตล็ด 703,929.62

รายจาย สหกรณมีคาใชจายทั้งสิ้น 711,135,859.60
แยกไดดังนี้
 ดอกเบี้ยจาย 652,437,349.90
 เงินเดือนและคาจาง 22,037,755.00
 เงินเพิ่มชวยคาครองชีพ 797,933.00
 คาลวงเวลา 607,800.00
 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 703,200.00
 คาสมนาคุณ 874,762.00
 คารับรอง 275,608.50
 คาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและคาธรรมเนียมสอบบัญชี 325,000.00
 คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,475,706.75
 คานํ้ามันเชื้อเพลิง 73,986.16
 คาใชสอย 20,128,365.76
 คาเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ 1,786,759.58
 คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 586,100.00
 คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00
 คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 210,012.35
 สวนเกินมูลคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตัดจําหนาย 1,713,905.05
 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2,279,774.85
 หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินใหกูยืม 1,997,131.47
 หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียคางรับหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1,460,204.38
 หน้ีสูญ - ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 614,504.85

37สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
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6. การใชจายเงินงบประมาณป 2563

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ใชไป ผลตาง

เงินเดือน 25,374,000.00 22,835,688.00 2,538,312.00

คาตอบแทน 3,543,000.00 2,786,370.50 756,629.50

คาวัสดุ 2,200,000.00 1,527,335.62 672,664.38

คาใชสอย 31,777,000.00 20,064,923.80 11,712,076.20

คาครุภัณฑ 201,000.00 89,966.37 111,033.63

ระบบคอมพิวเตอร 12,829,000.00 581,728.30 12,247,271.70

คาปรับปรุงสํานักงานและภูมิทัศน 530,000.00 0.00 530,000.00

76,454,000.00 47,886,012.59 28,567,987.41

38 รายงานประจําป� 2563
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ภาพกิจกรรม
ที่ดําเนินการตามอุดมการณ�

และหลักการสหกรณ�



อุดมการณ�สหกรณ�
คือ ความคิดที่เชื่อวาการสหกรณ

จะชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก
ใหมีความอยูดี กินดี และมีสันติสุข

โดยการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักการสหกรณ�
คือ แนวทางที่สหกรณยึดมั่นถือปฏิบัติ เพื่อใหคุณคาของสหกรณ
เกิดผลเปนรูปธรรม ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 7 ประการ

หลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ

หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน



ห ลั ก ก า ร ที่
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ห ลั ก ก า ร ที่ สัมมนาสมาชิกนอกสถานท่ี สัมมนาตามหน�วยงาน
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เสนอ ท่ีประชุมใหญ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติเลือกต้ังใหขาพเจาและทีมงาน
ในบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 น้ัน ขาพเจาและทีมงานไดทําการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนแลว สําหรับผลการตรวจสอบประจําป 2563 สามารถ
สรุปไดดังตอไปน้ี

1. วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี
1.2 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ของสหกรณ
1.3 เพ่ือใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยจัดทํา

รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนประจําทุกเดือน

2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินหน้ีสินท้ังปวงของสหกรณ 

เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพ่ือประเมินผล และ

อาจใหขอแนะนําแกกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และพนักงานอ่ืนๆ ของสหกรณท้ังทางวิชาการและ
ทางปฏิบัติในกิจการน้ันๆ

2.3 ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังพนักงานและลูกจางของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและหลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินตามประมาณการรายจายของสหกรณ
2.5 ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ 

และระเบียบ ตลอดจนมติตางๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ หรือกิจการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

หรือท่ีเห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ประจําป� 2563
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3. การบัญชี
3.1 สหกรณใชระบบบัญชีเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด ซ่ึงเหมาะสมและเพียงพอ กับปริมาณธุรกิจ
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณครบถวน เปนปจจุบัน และมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอท่ีจะใชเปน

หลักฐานทางบัญชีได

4. การเงิน
4.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเงินสดจํานวน 4,516,676.09 บาท ประกอบดวย

• สํานักงานทาพระจันทร 2,480,370.34 บาท
• สํานักงานศูนยรังสิต 2,036,305.75 บาท

4.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเงินฝากธนาคาร ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563 

(บาท)
31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

กระแสรายวัน 1,213,650.89 1,120,511.68 93,139.21 8.31

ออมทรัพย 1,119,453,751.48 952,513,987.45 166,939,764.03 17.53

ออมทรัพยพิเศษ 3,106,354.81 3,090,837.52 15,517.29 0.50

ประจํา 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

รวม 1,123,873,757.18 956,825,336.65 167,048,420.53 17.46

การรับ – จาย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร รัดกุม และเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ท่ีกําหนดใหสํานักงานทาพระจันทรเก็บเงินสด ณ ส้ินวันไวไมเกิน 2,500,000.00 บาท และสํานักงานศูนยรังสิต
ไมเกิน 2,500,000.00 บาท ในกรณีท่ีมีการเก็บรักษาเงินสดเกินกวาท่ีกําหนด เจาหนาท่ีท่ีเก็บรักษาเงินสด
ไดทําบันทึกเสนอประธานกรรมการเพ่ืออนุมัติทุกคร้ัง

4.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเงินฝากประจําท่ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563 

(บาท)
31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

เงินฝากประจํา 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00

รวม 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00

5. การดําเนินงาน
5.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสมาชิก ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563

(คน)
31 ธันวาคม 2562

(คน)

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

(คน) (รอยละ)

สมาชิก 9,975 9,910 65 0.66

รวม 9,975 9,910 65 0.66

การรับเขาเปนสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดมีการอนุมัติถูกตอง
ตรงตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสหกรณ

66 รายงานประจําป� 2563
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5.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเงินใหสมาชิกกู ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563 

บาท
31 ธันวาคม 2562 

บาท

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

บาท รอยละ

ฉุกเฉิน 23,484,634.00 20,611,738.75 2,872,895.25 13.94

สามัญ 2,121,815,242.59 2,150,756,316.13 (28,941,073.54) (1.35)

พิเศษ 3,092,756,813.83 3,267,706,993.07 (174,950,179.24) (5.35)

ฉุกเฉิน - ไมกอใหเกิดรายได 0.00 10,369.75 (10,369.75) (100.00)

สามัญ - ไมกอใหเกิดรายได 2,556,151.50 1,727,252.00 828,899.50 47.99

พิเศษ - ไมกอใหเกิดรายได 3,602,224.75 804,683.25 2,797,541.50 347.66

รวม 5,244,215,066.67 5,441,617,352.95 (197,402,286.28) (3.63)

สมาชิกเปนหน้ีเฉล่ียคนละ 525,735.85 549,103.67 (23,367.82) (4.26)

5.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีลูกหน้ีอ่ืน ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563 

บาท
31 ธันวาคม 2562 

บาท

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

บาท รอยละ

ขาดสมาชิกภาพ 93,758,133.09 9,253,201.85 84,504,931.24 913.25

ตามคําพิพากษา 297,928.42 912,433.27 (614,504.85) (67.35)

รวม 94,056,061.51 10,165,635.12 83,890,426.39 825.24

5.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเงินใหกูแกสหกรณอ่ืน ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563 

(บาท)
31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

26 สหกรณ 6,659,260,000.00 10,113,008,000.00 (3,453,748,000.00) (34.15)

รวม 6,659,260,000.00 10,113,008,000.00 (3,453,748,000.00) (34.15)

การปฏิบัติงานดานการใหกูยืมเงิน เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตรงตามขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณ การดําเนินงานโดยท่ัวไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ
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5.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเงินลงทุน ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563

(บาท)
31 ธันวาคม 2562

(บาท)
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

เงินลงทุนระยะส้ัน

อยูในความตองการของตลาด

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

 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 0.00 290,000,000.00 (290,000,000.00) (100.00)

 พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตร

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

 หุนกู 1,241,624,848.91 672,002,013.76 569,622,835.15 84.77

   รวม 1,441,624,848.91 1,062,002,013.76 379,622,835.15 35.75

บวก คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 18,433,059.87 9,629,354.26 8,803,705.61 91.43

   รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 1,460,057,908.78 1,071,631,368.02 388,426,540.76 36.25

เงินลงทุนระยะยาว

อยูในความตองการของตลาด

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

 พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 0.00 200,000,000.00 (200,000,000.00) (100.00)

 พันธบัตรออมทรัพยพิเศษ

รุนกาวไปดวยกัน 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 –

 หุนกู 11,146,707,430.36 12,053,394,754.45 (906,687,324.09) (7.52)

   รวม 11,696,707,430.36 12,753,394,754.45 (1,056,687,324.09) (8.29)

บวก คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 514,202,746.49 844,272,337.33 (330,069,590.84) (39.10)

   รวม 12,210,910,176.85 13,597,667,091.78 (1,386,756,914.93) (10.20)

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

 หุนกู บมจ. การบินไทย 2,375,521,685.28 0.00 2,375,521,685.28 –

   รวม 2,385,721,685.28 10,200,000.00 2,375,521,685.28 23,289.43

   รวมเงินลงทุนระยะยาว 14,596,631,862.13 13,607,867,091.78 988,764,770.35 7.27

   รวมเงินลงทุน 16,056,689,770.91 14,679,498,459.80 1,377,191,311.11 9.38

การลงทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ พ.ศ. 2563 เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ
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5.6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเงินรับฝากจากสมาชิก ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

บัญชี บาท บัญชี บาท บาท รอยละ

ออมทรัพย 17,148 898,087,785.95 17,050 1,050,882,033.78 (152,794,247.83) (14.54)

ออมทรัพยสินทวี 5,847 1,173,840,122.89 6,046 792,186,675.82 381,653,447.07 48.18

ออมทรัพยพิเศษ
เพ่ือสวัสดิการ 24 3,876,010.00 22 4,057,300.00 (181,290.00) (4.47)

ประจํา 3 เดือน 2,910 1,516,689,581.78 2,906 1,751,270,293.18 (234,580,711.40) (13.39)

ประจํา 6 เดือน 1,490 1,473,979,604.39 1,426 1,466,900,656.85 7,078,947.54 0.48

ประจํา 9 เดือน 2,009 2,171,450,148.61 2,250 3,304,961,064.22 (1,133,510,915.61) (34.30)

ประจํา 12 เดือน 1,868 3,205,466,480.93 1,710 2,958,377,382.10 247,089,098.83 8.35

ประจํา 24 เดือน 531 1,211,390,200.68 518 981,801,762.35 229,588,438.33 23.38

ประจํา 36 เดือน 423 1,208,926,325.71 400 963,440,935.11 245,485,390.60 25.48

ประจํา 48 เดือน 1,760 5,070,246,085.64 1,786 5,074,860,165.55 (4,614,079.91) (0.09)

ประจํา 60 เดือน 768 2,252,489,819.62 710 1,986,671,310.05 265,818,509.57 13.38

ประจําทวีทรัพย 488 60,754,164.00 456 51,639,992.00 9,114,172.00 17.65

รวม 35,266 20,247,196,330.20 35,280 20,387,049,571.01 (139,853,240.81) (0.69)

สมาชิกมีเงินฝากเฉล่ียคนละ 2,029,794.12 2,057,219.94 (27,425.82) (1.33)

การรับฝากเงินเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ เอกสารหลักฐานประกอบการรับฝากเงินและ
การถอนเงิน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และมีการหักภาษีเงินไดไว ณ ท่ีจายถูกตอง

5.7 สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป 2563 จากท่ีประชุมใหญโดยไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณไว 9,000.00 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีเงินกูยืมโดยการ
ออกต๋ัวสัญญาใชเงิน ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563

(บาท)
31 ธันวาคม 2562

(บาท)

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1,230,000,000.00 2,500,000,000.00 (1,270,000,000.00) (50.80)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00 0.00

บมจ. ธนาคารทหารไทย 620,000,000.00 900,000,000.00 (280,000,000.00) (31.11)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800,000,000.00 1,400,000,000.00 (600,000,000.00) (42.86)

รวม 2,900,000,000.00 4,800,000,000.00 (1,900,000,000.00) (39.58)

การปฏิบัติงานดานการกูยืมเงินรัดกุม ปลอดภัย
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5.8 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีทุนเรือนหุน ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563

(บาท)
31 ธันวาคม 2562

(บาท)

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

ทุนเรือนหุน 6,149,444,630.00 5,813,263,670.00 336,180,960.00 5.78

สมาชิกถือหุนเฉล่ียคนละ 616,485.68 586,605.82 29,879.86 5.09

อัตราการถือหุน การสงเงินคาหุน และการจายคืนเงินคาหุน เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ

5.9 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ ดังน้ี

รายการ
31 ธันวาคม 2563

(บาท)
31 ธันวาคม 2562

(บาท)

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

ทุนสํารอง 1,513,194,524.39 1,401,119,550.20 112,074,974.19 8.00

ทุนสาธารณประโยชน 83,659,024.75 83,779,433.64 (120,408.89) (0.14)

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

ทุนพัฒนาสหกรณ 1,322,829.51 1,322,829.51 0.00 0.00

ทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงาน 33,825,453.19 33,825,453.19 0.00 0.00

ทุนครบรอบ 50 ป สอมธ. 1,360,934.40 1,360,934.40 0.00 0.00

ทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพ

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

รวม 1,676,583,825.87 1,564,629,260.57 111,954,565.30 7.16

6. ผลการดําเนินงาน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการไดดังน้ี

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดข้ึนจริง

(บาท)

สูง (ต่ํา) กวาประมาณการ

(บาท) (รอยละ)

รายได

ดอกเบ้ียรับจากการใหสมาชิกกู 278,880,000.00 245,014,182.31 (33,865,817.69) (12.14)

 ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุน 522,270,000.00 464,439,257.69 (57,830,742.31) (11.07)

 ผลตอบแทนการลงทุน 567,210,000.00 486,219,210.91 (80,990,789.09) (14.28)

 คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 39,900.00 9,900.00 33.00

 อ่ืนๆ 10,000.00 703,929.62 693,929.62 6,939.30

รวม 1,368,400,000.00 1,196,416,480.53 (171,983,519.47) (12.57)

คาใชจาย

 ดอกเบ้ียจาย 731,060,000.00 652,437,349.90 (78,622,650.10) (10.75)

 เงินเดือน 25,374,000.00 22,835,688.00 (2,538,312.00) (10.00)
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6. ผลการดําเนินงาน (ตอ)

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดข้ึนจริง

(บาท)
สูง (ต่ํา) กวาประมาณการ

(บาท) (รอยละ)

คาใชจาย (ตอ)

 คาตอบแทน 3,543,000.00 2,786,370.50 (756,629.50) (21.36)

 คาวัสดุ 2,200,000.00 1,549,692.91 (650,307.09) (29.56)

 คาใชสอย 31,777,000.00 21,842,270.81 (9,934,729.19) (31.26)

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2,944,000.00 2,279,774.85 (664,225.15) (22.56)

 คาเส่ือมราคาและคาตัดจาย 7,400,000.00 3,332,871.93 (4,067,128.07) (54.96)

 หน้ีสงสัยจะสูญ 100,000.00 4,071,840.70 3,971,840.70 3,971.84

รวม 804,398,000.00 711,135,859.60 (93,262,140.40) (11.59)

กําไรสุทธิ 564,002,000.00 485,280,620.93 (78,721,379.07) (13.96)

กําไรสุทธิของปน้ีจํานวน 485,280,620.93 บาท เปรียบเทียบกับปท่ีแลว ซ่ึงมีจํานวน 559,978,101.07 บาท 
ลดลง 74,697,480.14 บาท (รอยละ 13.34)

7. เปาหมายการดําเนินงาน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายประจําป 2563 ดังน้ี
7.1 สหกรณมีเปาหมายรับสมาชิกเขาใหม 300 ราย แตสหกรณสามารถทําได 399 ราย สูงกวาเปาหมาย 99 ราย 

(รอยละ 33.00)
7.2 สหกรณมีเปาหมายใหมีทุนดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 2,738 ลานบาท สหกรณมีทุนดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบ

กับเปาหมาย ดังน้ี

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดข้ึนจริง

(บาท)
คิดเปนรอยละ

ของประมาณการ

ทุนเรือนหุน 480,000,000.00 336,180,960.00 70.04

เงินกูยืม 1,200,000,000.00 (1,900,000,000.00) (158.33)

เงินรับฝาก 967,000,000.00 (139,853,240.81) (14.46)

ทุนสํารอง ทุนสะสม และเงินกองทุนฯ 91,000,000.00 102,246,027.30 112.36

รวม 2,738,000,000.00 (1,601,426,253.51) (58.49)

7.3 สหกรณต้ังเปาหมายวาจะมีเงินใหกูแกสมาชิกเพ่ิมข้ึน 272 ลานบาท สหกรณมีเงินใหกูแกสมาชิกเม่ือ
เปรียบเทียบกับเปาหมาย ดังน้ี

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดข้ึนจริง

(บาท)
คิดเปนรอยละ

ของประมาณการ

เงินใหกูแกสมาชิก 272,000,000.00 (197,402,286.28) (72.57)

รวม 272,000,000.00 (197,402,286.28) (72.57)
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7.4 สหกรณมีเปาหมายวาจะมีกําไรสุทธิ 564 ลานบาท สหกรณมีกําไรสุทธิเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมาย ดังน้ี

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดข้ึนจริง

(บาท)
คิดเปนรอยละ

ของประมาณการ

กําไรสุทธิ 564,002,000.00 485,280,620.93 86.04

รวม 564,002,000.00 485,280,620.93 86.04

8. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ผูตรวจสอบกิจการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ สรุปไดดังน้ี
8.1 ในป 2563 สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจายเปนเงินรวมท้ังส้ิน 76,454,000.00 บาท สหกรณ

ใชจายเงินตามงบประมาณไปรวมท้ังส้ิน 47,886,012.59 บาท (รอยละ 62.63) คงเหลือวงเงินงบประมาณ 
28,567,987.41 บาท (รอยละ 37.37)

8.2 รายจายของสหกรณไดจายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ เปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และสวนใหญอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดไว เวนแต คาสมนาคุณ เกินวงเงินงบประมาณ จํานวน 
62,762.00 บาท (รอยละ 7.73) ซ่ึงท่ีประชุมใหญอนุมัติใหงบประมาณรายจายทุกหมวดสามารถถัวเฉล่ีย
จายได

8.3 รายจายตางๆ ของสหกรณไดจายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ เปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถวนเพียงพอท่ีจะใชเปนหลักฐานทางบัญชีได และอยูภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีกําหนดไว

8.4 การปฏิบัติงานทางดานการเงิน การบัญชี และการดําเนินงานโดยท่ัวไป สวนใหญเปนไปดวยความเรียบรอย 
มีขอบกพรองบางเล็กนอยซ่ึงไมเปนสาระสําคัญ ไดแจงใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือแกไขใหถูกตอง
เรียบรอยแลวในระหวางการตรวจสอบ

8.5 การปฏิบัติงานดานการรับฝากและการใหกูยืมเงิน สวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรองบางเล็กนอย
ซ่ึงไมเปนสาระสําคัญ ไดแจงใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือแกไขใหถูกตองเรียบรอยแลวในระหวางการ
ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

 (นางวรกร แชมเมืองปก)
 ผูตรวจสอบกิจการ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด
54/84 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
25 มกราคม 2564
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คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังประจําป 2564 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการประจําป 2564 
ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีหยอนบัตรลงคะแนนจากจํานวนสมาชิกท้ังหมด โดยมีผูไดรับผลการหย่ังเสียง เพ่ือ
นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังโดยออกเสียงรับรองหรือไมรับรองรวมกันท้ังชุด ตามรายละเอียดผลการหย่ังเสียง
ดังน้ี

เหรัญญิก
นายรังษี ธารารมย

กรรมการผูแทนสํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง สํานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมาย สํานักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง 
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันสูง สํานักงานสัญญา ธรรมศักด์ิเพ่ือประชาธิปไตย

นางสาวมาลินี แซต้ัง

กรรมการผูแทนหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม 
สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. 
และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

นางสาวจรรยา สุขพินิจ

กรรมการผูแทนคณะรัฐศาสตร และคณะนิติศาสตร
นางสาวพรชนิตว ทองแจม

กรรมการผูแทนคณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง

กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

นายอภินันท ชูหนู

กรรมการผูแทนท่ัวไป
นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท

การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป� 2564
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คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกต้ังประจําป 2564 ไดเปดรับสมัครกรรมการดําเนินการ ระหวางวันท่ี 9–16 ตุลาคม 
2563 และไดดําเนินการจับฉลากหมายเลขผูสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกต้ังในวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 ดังมีรายละเอียด
ตอไปน้ี

เหรัญญิก
หมายเลข 1 นายรังษี ธารารมย
หมายเลข 2 นางนวลรักษ ชอบช่ืน

กรรมการผูแทนสํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง สํานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมาย สํานักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง 
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันสูง สํานักงานสัญญา ธรรมศักด์ิเพ่ือประชาธิปไตย

หมายเลข 1 นางสาวมาลินี แซต้ัง
หมายเลข 2 นายพุทธิวัฒน วิเศษสิงห

กรรมการผูแทนหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม 
สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. 
และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

หมายเลข 1 รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย
หมายเลข 2 นางสาวจรรยา สุขพินิจ

กรรมการผูแทนคณะรัฐศาสตร และคณะนิติศาสตร
หมายเลข 1 นางสาวพรชนิตว ทองแจม
หมายเลข 2 นายโชติศักด์ิ กล่ําชาง

กรรมการผูแทนคณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
หมายเลข 1 นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง
หมายเลข 2 ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน

กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

หมายเลข 1 นายอภินันท ชูหนู

กรรมการผูแทนท่ัวไป
หมายเลข 1 ผศ.ดร.วัจนกัญจน สุริยธรรม
หมายเลข 2 อาจารยเกียรติศักด์ิ แสงอรุณ
หมายเลข 3 นายเฉลิมยุทธ ภูศรี
หมายเลข 4 นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท

รายงานผลการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป� 2564
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ช่ือ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร
ศูนย
รังสิต

ศูนย
ลําปาง

ศูนย
พัทยา

คะแนน
รวม

ลําดับ

เหรัญญิก

นายรังษี ธารารมย 1 286 1,051 57 2 1,396 1

นางนวลรักษ ชอบช่ืน 2 269 751 17 23 1,060 2

กรรมการผูแทนสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สํานักงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง
สํานักงานบริหารวิชาการฯ
สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษยฯ
สํานักงานบริหารกายภาพฯ
สํานักงานวิทยาศาสตรฯ
สํานักงานสัญญา ธรรมศักด์ิฯ

นางสาวมาลินี แซต้ัง 1 270 917 62 1 1,250 1

นายพุทธิวัฒน วิเศษสิงห 2 260 893 12 25 1,190 2

กรรมการผูแทนหอสมุดแหง มธ. 
วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม 
สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา
สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาฯ
และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย 1 254 852 21 17 1,144 2

นางสาวจรรยา สุขพินิจ 2 290 897 53 8 1,248 1

กรรมการผูแทนคณะรัฐศาสตร 
และคณะนิติศาสตร

นางสาวพรชนิตว ทองแจม 1 277 987 62 7 1,333 1

นายโชติศักด์ิ กล่ําชาง 2 254 759 10 18 1,041 2

ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป� 2564
คะแนนรวมท�าพระจันทร�และศูนย�รังสิต
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ช่ือ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร
ศูนย
รังสิต

ศูนย
ลําปาง

ศูนย
พัทยา

คะแนน
รวม

ลําดับ

กรรมการผูแทนคณะศิลปศาสตร 
คณะศิลปกรรมศาสตร
และคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง 1 206 1,023 59 6 1,294 1

ผศ.ดร.เชาวฤทธ์ิ เชาวแสงรัตน 2 323 749 14 19 1,105 2

กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
และสถาปตยกรรมศาสตรฯ

นายอภินันท ชูหนู

รับรอง 1 440 1,637 71 20 2,168 1

ไมรับรอง 73 131 1 3 208

กรรมการผูแทนท่ัวไป

ผศ.ดร.วัจนกัญจน สุริยธรรม 1 244 565 8 14 831 2

อาจารยเกียรติศักด์ิ แสงอรุณ 2 44 208 4 1 257 3

นายเฉลิมยุทธ ภูศรี 3 60 168 2 1 231 4

นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท 4 190 857 60 8 1,115 1

บัตรเสีย 31 90 2 – 123
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 วันท่ี 23 มกราคม 2564

เรียน นางสุคนธ ฤทธิโรจน (ผูสอบบัญชี)

หนังสือรับรองฉบับน้ีใหไวเพ่ือประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จํากัด สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จํากัด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามกฎหมาย

สหกรณ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบ และคิดวาควรจะเปนดังตอไปน้ี

1. งบการเงิน

1.1 ตามขอตกลงในการรับงานตรวจสอบท่ีมีตอกัน ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน โดยถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด

1.2 งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงรวมถึงการละเวนการแสดงรายการ

และขอมูลตางๆ

1.3 ขอสมมติท่ีสําคัญท่ีสหกรณใชในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล

1.4 รายการหรือขอมูลดังตอไปน้ีมีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน

 1.4.1 รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอ่ืน

 1.4.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู

 1.4.3 สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน

1.5 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหปรับปรุงหรือเปดเผยไดปรับปรุง

หรือเปดเผยแลว

1.6 ผลของการไมแกไขขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงไมมีสาระสําคัญ ขอสังเกต ท้ังตอเฉพาะรายการหรือโดยรวมตอ

งบการเงิน รายการของขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงท่ีไมแกไขไดจัดทําเปนเอกสารแนบของหนังสือรับรองน้ี (ถามี)

1.7 ไมมีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณ ผูซ่ึง

มีหนาท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

1.8 สหกรณมีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท้ังหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือขอผูกมัดใดๆ 

ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ท่ี สอมธ. 49/2564 หนังสือรับรองของสหกรณ�
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1.9 สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหน้ีสินท้ังหมดของสหกรณ ท้ังท่ีเกิดข้ึนแลวและอาจเกิดข้ึนในภายหนา

ไวอยางเหมาะสม รวมท้ังไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกันท้ังหมดท่ีสหกรณใหแกบุคคลท่ีสาม 

นอกจากน้ีสหกรณไมมีคดีฟองรองอ่ืนและไมมีคดีท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

1.10 นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึนหรือไมปรากฏ

ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงตองนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินอีก

1.11 สหกรณยืนยันวาราคาประเมินทรัพยสินท่ีใชในการคํานวณหลักประกันในการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ท่ีสหกรณใชมีมูลคาต่ํากวามูลคาท่ีกําหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

2. การใหขอมูล

ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปน้ีใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ

2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังหมด

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ

2.3 ขอมูลอ่ืนท่ีทานขอจากขาพเจาเพ่ือวัตถุประสงคของการตรวจสอบ

2.4 เขาถึงบุคคลในสหกรณท่ีทานระบุวาจําเปนในการไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีอยางไมจํากัด

2.5 สหกรณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมดซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ

งบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล ซ่ึงหาก

ไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน

2.6 สหกรณไดเปดเผยขอมูลท้ังหมดท่ีเปนผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตท่ีมีผลตอการแสดง

งบการเงินท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

2.7 สหกรณไดเปดเผยขอมูลทุกอยาง ซ่ึงเก่ียวของกับการทุจริตหรือสงสัยวาจะทุจริตท่ีสหกรณทราบและท่ีมี

ผลกระทบตอสหกรณ โดยเก่ียวของกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เจาหนาท่ีสหกรณท่ีมีบทบาทสําคัญเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน

2.8 สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการ อันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

ขอบังคับ ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา ซ่ึงควรจะไดนํามาพิจารณา

เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการต้ังสํารองคาเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

 ขอแสดงความนับถือ

 (รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท)

 ประธานกรรมการ

 (นางบุศริน ชางอยู)

 รองผูจัดการ

 รักษาการแทนผูจัดการ
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เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ซ่ึงประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความรับผิดชอบ
ของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจา
มีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 สหกรณฯ ทยอยรับรูคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหน้ีเงินใหกูยืม
ในป 2563 ซ่ึงเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ขาพเจา
มิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีดังกลาวแตอยางใด

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลาน้ี

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเร่ืองมีดังตอไปน้ี

1. ตามท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน สหกรณมีรายไดดอกเบ้ียรับจากเงินให กูยืมในป 2563 จํานวนเงิน 
599,637,300.07 บาท คิดเปนรอยละ 50.15 ของรายไดรวม ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดดังกลาว

รายงานของผู�สอบบัญชี
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มีจํานวนเงินท่ีเปนสาระสําคัญและเกิดจากสัญญาเงินใหกูยืมแตละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคํานวณดอกเบ้ียในอัตราท่ี
แตกตางกัน นอกจากน้ีการรับรูรายไดดอกเบ้ียใหกูมีการประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอรและจะหยุดการคิดดอกเบ้ีย
ในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไมตรงตามกําหนดเวลา

ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณท่ีเก่ียวของกับการรับรู
รายไดดอกเบ้ียเงินใหกู และระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการคํานวณดอกเบ้ียเงินใหกู นอกจากน้ี 
ขาพเจาไดสุมตรวจสอบสัญญาเงินใหกูวามีการรับรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูเปนไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลองกับ
นโยบายการบัญชีท่ีสหกรณใชและตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมท้ังขาพเจาไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลบัญชีรายไดและสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีท่ีสําคัญ

2. ตามท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน สหกรณมีรายไดผลตอบแทนจากเงินลงทุนในป 2563 จํานวนเงิน 
486,219,210.91 บาท คิดเปนรอยละ 40.66 ของรายไดรวม ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดดังกลาว
มีจํานวนเงินท่ีเปนสาระสําคัญและเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีแตละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการรับรู
ผลตอบแทนในอัตราท่ีแตกตางกัน รวมถึงมีผลตอบแทนท่ีเกิดจากการซ้ือ และไถถอนเงินลงทุนในระหวางป นอกจากน้ี
การรับรูรายไดผลตอบแทนจากเงินลงทุนตองใชการรับรูโดยใชเกณฑคงคางซ่ึงอาจตองใชการประมาณการท่ีมีสาระสําคัญ

ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณท่ีเก่ียวของกับการรับรู
รายไดผลตอบแทนจากเงินลงทุน นอกจากน้ี ขาพเจาไดสุมตรวจสอบผลตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับจากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนและตราสารหน้ีกับอัตราผลตอบแทนท่ีระบุในตราสาร จํานวนเงินท่ีไดรับจริง และผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
จากการจําหนาย หรือ ไถถอนเงินลงทุนในระหวางป วามีความถูกตองตรงกัน และสอดคลองกับนโยบายการบัญชีท่ี
สหกรณใชและตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมท้ังขาพเจาไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายได
และสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีท่ีสําคัญ

3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีเงินลงทุนจํานวนเงิน 
16,056,689,770.91 บาท (คิดเปนรอยละ 49.66 ของสินทรัพยท้ังส้ิน) ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจาก
เงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงินมาก และอาจมีความเส่ียงท่ีสหกรณจะปฏิบัติไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. 2542 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝาก
หรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2563 และมติท่ีประชุมใหญของสหกรณ กําหนดใหการลงทุนนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายกําหนดตองขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

ขาพเจาไดสอบทานข้ันตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุน สอบทานการลงทุนของ
สหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562 สอบทานการอนุมัติเงินลงทุนจากมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติเอกสารสิทธ์ิของเงินลงทุน หรือสงหนังสือยืนยันยอดเงินลงทุน
ซ่ึงเก็บรักษาโดยบุคคลท่ีสาม รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานการตีราคาทุนหรือราคาทุนตัดจําหนาย และมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุน ณ วันส้ินปบัญชี สอบทานการแสดงมูลคาของเงินลงทุนรวมถึงคาเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน 
และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินวาเปนไปตามนโยบายการบัญชีของสหกรณ และสอดคลองกับ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของหรือไม

4. ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณฯ มีเงินใหกูยืม 
จํานวนเงิน 11,997,531,128.18 บาท โดยมีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปนจํานวนเงิน 3,813,462.17 บาท เงินใหกูยืม - สุทธิ 
เปนจํานวนเงิน 11,993,717,666.01 บาท (คิดเปนรอยละ 37.09 ของสินทรัพยท้ังส้ิน) ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตองเปนไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดและการประมาณการ
ตองอาศัยดุลยพินิจโดยเฉพาะในเร่ืองการต้ังหน้ีและการรับชําระหน้ีประกอบกับจํานวนเงินมีสาระสําคัญ
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ขาพเจาสุมสอบทานการชําระหน้ีบัญชียอยลูกหน้ีเงินใหกูและลูกหน้ีเปรียบเทียบกับรายละเอียดการต้ังคาเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ สอบทานการประมาณการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญวามีความเพียงพอและเหมาะสมเปนไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณโดยขาพเจาปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ ท้ังน้ี มีการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ รวมถึงมีการสุมตัวอยาง
เงินใหกูยืมรายใหญ เงินใหกูยืมท่ีมีการปรับโครงสรางหน้ีและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจายชําระหน้ี (หากมี)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตอง
ตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
พิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงินคณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ
ในการดําเนินงานตอเน่ืองการเปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาวและการใชเกณฑ
การบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความต้ังใจท่ีจะเลิกสหกรณหรือ
หยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถ
ตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาไดใช
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียง
เหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับ
เหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณในการ
ดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไว
ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ
ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกิจการตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ืองได

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม

ขาพเจาไดส่ือสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซ่ึงขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ี
ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณ
ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจาก
การส่ือสารดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับน้ี

 (นางสุคนธ ฤทธิโรจน)
 ผูสอบบัญชี

48 อาคารธนาเพลส ช้ัน 2 ซอยจรัญสนิทวงศ 34 
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงอรุณอมรินทร 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564
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หมายเหตุ

ป 2563

บาท

ป 2562

บาท

 สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 1,128,390,433.27 960,359,271.75

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

 เงินลงทุนระยะสั้น 3 1,510,057,908.78 1,071,631,368.02

 เงินใหกูยืมระยะสั้น 4 2,986,626,179.47 3,986,665,072.60

 ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 5 7,686,054.81 16,246,331.79

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6 146,417,396.02 132,038,974.98

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน 8,779,177,972.35 9,166,941,019.14

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 เงินลงทุนระยะยาว 3 14,546,631,862.13 13,607,867,091.78

 เงินใหกูยืมระยะยาว 4 9,007,091,486.54 11,576,309,584.77

 อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 2,184,574.88 3,656,464.79

 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 1,019,885.31 1,623,072.66

 คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย - สุทธิ 298,680.00 884,780.00

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 23,557,226,488.86 25,190,340,994.00

   รวมสินทรัพย 32,336,404,461.21 34,357,282,013.14

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุ

ป 2563

บาท

ป 2562

บาท

 หนี้สินและทุนของสหกรณ

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 9 2,900,000,000.00 4,800,000,000.00

 เงินรับฝาก 10 20,247,196,330.20 20,387,049,571.01

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11 122,845,495.67 146,333,428.72

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 23,270,041,825.87 25,333,382,999.73

หนี้สินไมหมุนเวียน

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 12 222,417,752.18 232,126,290.18

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 222,417,752.18 232,126,290.18

  รวมหนี้สิน 23,492,459,578.05 25,565,509,289.91

ทุนของสหกรณ

 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)

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

 ทุนสํารอง 1,513,194,524.39 1,401,119,550.20

 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ 13 163,389,301.48 163,509,710.37

 กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 3 และ 14 532,635,806.36 853,901,691.59

 กําไรสุทธิประจําป 485,280,620.93 559,978,101.07

  รวมทุนของสหกรณ 8,843,944,883.16 8,791,772,723.23

  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 32,336,404,461.21 34,357,282,013.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงช่ือ)  (ลงช่ือ) 

 (รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท)  (นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ)

 ประธานกรรมการ  กรรมการและเลขานุการ

วันท่ี 23 มกราคม 2564

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ป 2563

บาท %

ป 2562

บาท %

รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
 ดอกเบ้ียรับเงินใหสมาชิกกู 245,014,182.31 20.49 269,980,804.68 20.32
 ดอกเบ้ียรับเงินใหสหกรณอ่ืนกู 354,623,117.76 29.66 439,394,844.72 33.07
 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 1,935,317.20 0.16 1,585,431.44 0.12
 ดอกเบ้ียรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพย

  แหงประเทศไทย จํากัด 107,880,822.73 9.02 93,286,301.14 7.02
 ผลตอบแทนจากการลงทุน 486,219,210.91 40.67 524,394,928.70 39.47
  รวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,195,672,650.91 100.00 1,328,642,310.68 100.00
คาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน
 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 569,311,688.74 47.61 614,068,744.15 46.22
 ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะส้ัน 83,125,661.16 6.95 100,891,559.94 7.59
  รวมคาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 652,437,349.90 54.56 714,960,304.09 53.81
หัก หน้ีสงสัยจะสูญ
 หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู (เกินความตองการ) (45,609.64) 0.00 400,877.38 0.03
 หน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียคางรับหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 1,460,204.38 0.12 0.00 0.00
  รวมหน้ีสงสัยจะสูญ 1,414,594.74 0.12 400,877.38 0.03
รวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 541,820,706.27 45.32 613,281,129.21 46.16
บวก รายไดอ่ืน
 คาธรรมเนียมแรกเขา 39,900.00 0.00 45,700.00 0.00
 รายไดเบ็ดเตล็ด 703,929.62 0.06 478,584.99 0.04
  รวมรายไดอ่ืน 743,829.62 0.06 524,284.99 0.04
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี
 เงินเดือนและคาจาง 22,037,755.00 1.84 22,563,505.00 1.70
 เงินเพ่ิมชวยคาครองชีพ 797,933.00 0.07 791,935.00 0.06
 คาลวงเวลา 607,800.00 0.05 606,700.00 0.05
 เงินรางวัลแกเจาหนาท่ี 4,557,725.00 0.38 4,708,525.00 0.35
 คาสวัสดิการ 1,268,352.14 0.11 1,433,897.85 0.11
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 278,920.00 0.02 351,140.00 0.03
 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2,279,774.85 0.19 2,365,872.85 0.18
 คาเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 2,700,000.00 0.23 200,000.00 0.02
 คาเงินชดเชยความเส่ียง 200,000.00 0.02 200,000.00 0.02

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกําไรขาดทุน
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 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ
  คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ 1,786,759.58 0.15 2,323,051.02 0.17
  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 586,100.00 0.05 586,100.00 0.04
  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00 0.06 750,000.00 0.06
  คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 210,012.35 0.02 209,720.00 0.02
  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 1,028,436.99 0.09 900,561.77 0.07
  คาเบ้ียประกันภัย 142,890.31 0.01 179,114.17 0.01
  ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพย 0.00 0.00 63.00 0.00
 คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก
  คาของท่ีระลึก 3,202,750.40 0.27 3,257,945.40 0.25
 คาใชจายดําเนินงานอ่ืน
  คาเบ้ียประชุมกรรมการ 703,200.00 0.06 569,200.00 0.04
  คาสมนาคุณ 874,762.00 0.07 716,000.00 0.05
  คารับรอง 275,608.50 0.02 274,343.00 0.02
  คาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและคาธรรมเนียมสอบบัญชี 325,000.00 0.03 315,000.00 0.02
  คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,475,706.75 0.12 1,446,615.68 0.11
  คาเบ้ียเล้ียงพาหนะและคาน้ํามันเช้ือเพลิง 334,226.05 0.03 579,008.19 0.04
  คาลงทะเบียนสัมมนาและฝกอบรม 77,363.00 0.01 157,700.00 0.01
  คาใชจายในการศึกษา 45,000.00 0.00 94,947.00 0.01
  คาโครงการเผยแพรวิชาการ 775,626.50 0.06 2,858,300.00 0.21
  คาโครงการสมาชิกสัมพันธ 511,838.08 0.04 872,246.58 0.07
  คาใชจายดําเนินคดี 35,792.00 0.00 69,147.58 0.00
  คาจางเหมาบริการ 472,711.22 0.04 510,748.00 0.04
  เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย 2,000,000.00 0.17 2,000,000.00 0.15
  คาสาธารณูปโภค 1,728,690.28 0.14 1,633,817.64 0.12
  คาใชจายประชุมใหญ 659,125.00 0.06 697,514.00 0.05
  คาโครงการศึกษาตลาดสหกรณ 0.00 0.00 100,000.00 0.01
  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 182,904.95 0.02 259,548.10 0.02
  สวนเกินมูลคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ตัดจําหนาย

1,713,905.05 0.14 0.00 0.00

  หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ (เกินความตองการ) 2,657,245.96 0.22 (657,658.95) (0.05)
  หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีตามคําพิพากษา (เกินความตองการ) (614,504.85) (0.05) (97,294.75) (0.01)
  หน้ีสูญ - ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 614,504.85 0.05 0.00 0.00
  รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 57,283,914.96 4.79 53,827,313.13 4.05
กําไรสุทธิ 485,280,620.93 40.59 559,978,101.07 42.15

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

 กําไรสุทธิ 485,280,620.93 559,978,101.07

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ

  จากกิจกรรมดําเนินงาน

  คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 1,786,759.58 2,323,051.02

  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00 750,000.00

  คาสิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวรตัดจาย 210,012.35 209,720.00

  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 586,100.00 586,100.00

  ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพย 0.00 63.00

  หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู (เกินความตองการ) (45,609.64) 400,877.38

  หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (เกินความตองการ) 2,657,245.96 (657,658.95)

  หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคําพิพากษา (เกินความตองการ) (614,504.85) (97,294.75)

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

  สวนเกินมูลคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตัดจําหนาย 1,713,905.05 0.00

  หน้ีสูญ - ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 614,504.85 0.00

  ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ (6,998,931.63) (11,549,066.02)

  ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่นคางรับ (687,123.18) (4,697,265.77)

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ (205.48) (575.34)

  ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ (17,931,506.85) (6,416,438.34)

  ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ (113,038,041.16) (108,647,203.48)

  เครื่องเขียนแบบพิมพใชไป 763,300.58 806,687.37

  คาซอมบํารุงจายลวงหนาตัดบัญชี 166,172.35 162,773.92

  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนาตัดบัญชี 29,489.63 31,816.07

  ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย 1,223,232.88 3,895,068.50

  ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 113,891,218.48 133,981,653.03

  เงินประกันสังคมคางจาย (สวนของสหกรณฯ) 29,250.00 28,500.00

  คาใชจายคางจาย 599,202.70 430,943.42

  คาเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 43,468.00 200,000.00

  คาเงินชดเชยความเสี่ยง 200,000.00 200,000.00

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

  สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 472,688,764.93 571,919,852.13

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเงินสด
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 สินทรัพยดําเนินงาน

  เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณอื่น (4,754,600,000.00) (5,628,000,000.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูแกสหกรณอื่น 8,208,348,000.00 6,462,618,000.00

  เงินสดจายเงินใหกูสามัญ (1,405,136,100.00) (1,650,040,880.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญ 1,398,561,114.39 1,584,536,154.51

  เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญปรับโครงสรางหน้ี 15,334.25 0.00

  เงินสดจายเงินใหกูฉุกเฉิน (130,268,590.00) (142,724,200.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูฉุกเฉิน 127,406,064.50 142,252,093.50

  เงินสดจายเงินใหกูพิเศษ (690,500,810.00) (796,559,300.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษ 799,468,184.51 854,532,320.12

  เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษปรับโครงสรางหน้ี 12,272.50 0.00

  เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 11,714,606.14 7,135,035.95

  เงินสดรับจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา 0.00 522,294.75

  เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญปรับโครงสรางหน้ีลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 22,232.50 0.00

  เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษปรับโครงสรางหน้ีลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 1,603,046.25 0.00

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 11,549,066.02 13,696,396.35

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่นคางรับ 4,697,265.77 3,631,927.70

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 575.34 572.47

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ 6,416,438.34 3,036,986.28

  เงินสดรับผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 123,457,213.75 118,241,867.95

  เงินสดจายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ (740,943.29) (850,070.44)

  เงินสดจายคาซอมบํารุงจายลวงหนา (103,428.55) (166,172.35)

  เงินสดจายคาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา (28,791.47) (29,489.63)

 หนี้สินดําเนินงาน

  เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย (133,981,653.03) (118,299,529.42)

  เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย (3,895,068.50) (3,723,548.50)

  เงินสดจายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย (6,416,485.77) (6,072,386.09)

  เงินสดรับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 5,769,359.75 6,416,485.77

  เงินสดจายเงินประกันสังคมคางจาย (57,000.00) (57,000.00)

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

  เงินสดรับจากเงินประกันสังคมคางจาย 29,250.00 28,500.00

  เงินสดจายคาใชจายคางจาย (430,943.42) (901,508.92)

  เงินสดจายเงินประกันสัญญา (19,935.00) (23,000.00)

  เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา 217,132.00 0.00

  เงินสดจายเช็คขาดการติดตอ (119,298.20) (6,125.00)

  เงินสดรับจากเช็คขาดการติดตอ 29,850.00 274,425.74

  เงินสดจายเงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา (118,235.00) (170,430.00)

  เงินสดรับจากเงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 115,025.00 183,270.00

  เงินสดจายเงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา (6,484,077.47) (7,374,547.06)

  เงินสดรับจากเงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา 6,437,345.28 7,414,437.17

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 4,045,656,781.52 1,421,442,432.98

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (314,869.67) (834,089.73)

  เงินสดจายคาโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา (89,325.00) 0.00

  เงินสดจายคาซอฟทแวร (267,500.00) 0.00

  เงินสดจายซื้อยานพาหนะ 0.00 (47,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (180,000,000.00) (630,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 (498,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 0.00 (500,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 0.00 (400,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 0.00 (65,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 0.00 (170,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 0.00 (270,000,000.00)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (2,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (110,000,000.00) 0.00

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

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (450,000,000.00) 0.00

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

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

89สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ระเบียบวาระที่ 6 6



ป 2563

บาท

ป 2562

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ)

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (300,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (300,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (45,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือหุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (120,000,000.00) 0.00

  เงินสดจายซ้ือพันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน (50,000,000.00) 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 0.00 60,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 50,000,000.00 320,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 2,000,000.00 60,000,000.00

เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 0.00 100,000,000.00

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

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 50,000,000.00 100,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 0.00 75,000,000.00

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

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 290,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 100,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 60,000,000.00 0.00

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

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

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

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

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

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 30,000,000.00 0.00

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,715,671,694.67) (1,758,881,089.73)

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต�อ)
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ป 2563

บาท

ป 2562

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  เงินสดจายชําระเงินกูยืม - ต๋ัวสัญญาใชเงิน (56,330,000,000.00) (43,965,000,000.00)

  เงินสดรับจากเงินกูยืม - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 54,430,000,000.00 44,576,000,000.00

  เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (25,971,100,865.07) (26,640,003,066.10)

  เงินสดรับจากเงินรับฝาก 25,831,248,606.24 27,964,166,629.82

  เงินสดจายเงินปนผล (387,236,558.00) (354,142,094.00)

  เงินสดจายเงินเฉล่ียคืน (40,538,187.50) (39,750,505.25)

  เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี (7,282,625.00) (6,772,166.00)

  เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก (11,810,506.00) (10,866,020.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ (5,140,000.00) (4,330,000.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนสวัสดิการผูค้ําประกัน (1,500.00) (90,750.00)

  เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (175,909,070.00) (40,038,260.00)

  เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 512,090,030.00 517,087,820.00

  เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (6,243,250.00) (6,490,150.00)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,161,953,925.33) 1,989,741,438.47

เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน 168,031,161.52 1,652,302,781.72

เงินสด ณ วันตนป 3,960,359,271.75 2,308,056,490.03

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

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

ทุกประเภท ท้ังน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอ่ืนท่ีนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหน้ีสินดวย
1.2 สหกรณฯ รับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบ้ีย

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

สหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ท้ังน้ีสหกรณฯ ถือใชในการนําเสนอ
งบการเงินป 2563 เปนตนไป ท้ังน้ียกเวนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ และเคร่ืองปรับระดับแรงดัน
กระแสไฟฟา คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหคํานวณคาเส่ือมราคา ปท่ี 1 คํานวณคาเส่ือมราคาอัตรา
รอยละ 45 ปท่ี 2 คํานวณคาเส่ือมราคาอัตรารอยละ 30 ปท่ี 3 คํานวณคาเส่ือมราคาอัตรารอยละ 25

1.6 คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย

1.7 สหกรณฯ ไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และถือใชระเบียบดังกลาวเทาท่ี
ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 
และประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2564 จนกวา
กฎกระทรวงการจัดช้ันสินทรัพยและการกันเงินสํารอง จะมีผลบังคับใช เทาท่ีไมขัดกับระเบียบนายทะเบียน
ฉบับดังกลาว และขอใหเขาใจวาเปนเพียงประมาณการทางบัญชีเทาน้ัน ยังมิไดมีการตัดสูญหรือทําให
สิทธิเรียกรองตามกฎหมายของสหกรณฯ ดอยไปแตอยางใด หากจะมีการตัดลูกหน้ีเปนสูญตองไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญกอนจึงจะกระทําได

1.8 สหกรณฯ ระงับการรับรูรายไดท่ีเกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคาง 
ซ่ึงหากสหกรณรับรูดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีดังกลาวแลว จะทําใหสหกรณฯ มีกําไรสุทธิประจําปเปน
จํานวนดังน้ี

  กําไรสุทธิประจําป 485,280,620.93 บาท
บวก ดอกเบ้ียท่ีไมรับรูเปนรายได 2,363,894.25 บาท

  กําไรสุทธิ (หากรับรูดอกเบ้ียเงินกูของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได) 487,644,515.18 บาท

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ)
1.9 สหกรณฯ ระงับการรับรูรายไดดอกเบ้ียรับจากหุนกู บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 

90,294,094.77 บาท เน่ืองจากมีความไมแนนอนเก่ียวกับการรับรูรายได และสหกรณฯ ตีราคาหุนกูดวย
ราคาทุนตัดจําหนายและทยอยตัดจําหนายสวนเกินมูลคาหุนกู (ถามี) ในอัตราเสนตรงโดยถือเปนคาใชจาย 
ซ่ึงเปนไปตามหนังสือท่ี กษ 0404/ว 43 เร่ือง วิธีปฏิบัติทางการบัญชี กรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนในหุนกู
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

1.10 เงินลงทุนระยะส้ัน และเงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 
สหกรณฯ บันทึกบัญชีดวยราคาทุน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนดชําระแสดงดวยราคาทุน
ตัดจําหนาย และตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง หรืออัตราอ่ืนท่ีใหผลไมแตกตางอยางมี
สาระสําคัญ สําหรับเงินลงทุนระยะส้ันและเงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีอยูในความ
ตองการของตลาดเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย และแสดงดวยมูลคายุติธรรม ท้ังน้ีสหกรณฯ รับรู
การเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน โดยแสดงเปนรายการ
แยกตางหากในสวนทุนของสหกรณฯ และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน เม่ือสหกรณฯ 
ไดจําหนายเงินลงทุนน้ัน

1.11 คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 20 ตอป
1.12 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 5 ตอป และสิทธิการใชประโยชน

ในซอฟทแวรตัดจายโดยวิธีเสนตรง ในอัตรารอยละ 20 ตอป
1.13 สหกรณฯ ไดเปล่ียนระบบการจายเงินบําเหน็จเจาหนาท่ี เปนการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีเจาหนาท่ีจายสะสมและเงินท่ี
สหกรณจายสมทบใหในอัตรารอยละ 5–12 ของเงินเดือน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนปท่ีทํางานโดยจายเงินสํารอง
บําเหน็จเปนเงินประเดิมเขากองทุนจํานวน 10,405,600.00 บาท และจะจายใหกับเจาหนาท่ีในกรณี
ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด ระหวางป 2563 จายสมทบเพ่ิมจํานวน 2,279,774.85 บาท และป 2562 
จายสมทบเพ่ิมจํานวน 2,365,872.85 บาท

1.14 ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563 คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 ท่ีประชุมมีมติ
เปนเอกฉันทอนุมัติใหตัดจําหนายหน้ีสูญลูกหน้ีจํานวน 2 ราย ออกจากบัญชี จํานวน 614,504.85 บาท 
ท้ังน้ีคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาลูกหน้ีดังกลาว ตามท่ีกลาวมาขางตน คาดวาสหกรณฯ ไมสามารถ
เรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดเปนท่ีแนนอนแลว โดยสหกรณฯ ไดถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
วาดวยการตัดจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546

1.15 เพ่ือประโยชนในการอานงบการเงิน สหกรณฯ ไดจัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของทุนสหกรณ
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

เงินสด 4,516,676.09 3,533,935.10
เงินฝากธนาคาร
 กระแสรายวัน 1,213,650.89 1,120,511.68
 ออมทรัพย 1,119,453,751.48 952,513,987.45
 ออมทรัพยพิเศษ 3,106,354.81 3,090,837.52
 ประจํา 100,000.00 100,000.00
 รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,128,390,433.27 960,359,271.75

3. เงินลงทุน ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

มูลคายุติธรรม
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย

เงินลงทุนระยะส้ัน
เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด
 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 175,358,402.18 174,000,000.00 2,028,179.72 2,000,000.00
 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 101,385,881.00 100,000,000.00
 หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 140,989,716.20 140,000,000.00 51,423,894.50 50,000,000.00
 หุนกูบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 202,304,904.00 200,000,000.00
 หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 61,561,671.60 60,000,000.00 61,656,510.00 60,000,000.00
 หุนกูบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 25,102,784.75 25,000,000.00 80,299,846.40 80,000,000.00
 หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 50,048,094.00 50,002,013.76
 หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 80,495,428.00 80,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 0.00 0.00 30,096,872.70 30,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 20,125,220.00 20,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 243,089,779.20 240,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 15,139,616.10 15,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 151,655,133.00 150,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 50,488,778.50 50,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 15,107,439.15 15,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 61,004,973.60 60,221,936.41 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 188,450,453.50 186,312,568.86 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 25,644,742.00 25,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 103,572,475.00 101,090,343.64 0.00 0.00
 พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 202,891,944.00 200,000,000.00 0.00 0.00

94 รายงานประจําป� 2563

ระเบียบวาระที่ 66



3. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

มูลคายุติธรรม
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย

เงินลงทุนระยะส้ัน (ตอ)
เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด (ตอ)
 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 0.00 0.00 291,704,557.70 290,000,000.00
 พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 0.00 0.00 100,061,980.00 100,000,000.00
  รวม 1,460,057,908.78 1,441,624,848.91 1,071,631,368.02 1,062,002,013.76

บวก คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 18,433,059.87 0.00 9,629,354.26
  รวมเงินลงทุนระยะส้ันท่ีอยูในความตองการของตลาด 1,460,057,908.78 1,460,057,908.78 1,071,631,368.02 1,071,631,368.02
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีต้ังใจจะถือจนครบกําหนด

 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 50,000,000.00 0.00
  รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีต้ังใจจะถือจนครบกําหนด 50,000,000.00 0.00
  รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 1,510,057,908.78 1,071,631,368.02
เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด
 พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 520,330,505.00 500,000,000.00 529,736,275.00 500,000,000.00
 พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 0.00 0.00 206,773,790.00 200,000,000.00
 พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน 54,478,858.00 50,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 123,521,807.30 116,494,944.85 69,597,917.90 66,609,303.83
 หุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 217,851,284.00 207,481,289.14 276,831,765.50 259,605,571.07
 หุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1,221,394,183.50 1,170,000,000.00 192,885,913.60 188,523,427.45
 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 2,484,481,540.92 2,327,235,590.33
 หุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 464,410,921.50 450,000,000.00 250,029,758.40 240,000,000.00
 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 157,762,339.34 152,572,986.33 334,207,128.10 324,720,338.13
 หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 742,326,798.90 720,954,656.93 938,066,699.55 874,715,469.73
 หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 1,195,217,728.00 1,154,015,810.00 1,028,363,285.50 957,393,859.07
 หุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 295,968,180.80 290,000,000.00 364,461,298.30 350,643,150.99
 หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 1,390,861,671.35 1,307,376,627.69 1,573,366,697.53 1,449,651,245.68
 หุนกูบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 32,286,809.00 30,000,000.00 59,974,387.70 55,000,000.00
 หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1,092,705,543.86 1,043,000,000.00 1,116,810,426.53 1,043,000,000.00
 หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 605,794,926.20 580,905,448.40 299,799,440.00 281,168,079.55
 หุนกูบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) 32,522,336.40 30,000,000.00 32,902,719.60 30,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 579,185,939.80 550,000,000.00 622,879,462.20 550,000,000.00
 หุนกูบริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 46,223,435.55 45,000,000.00 61,801,243.80 60,000,000.00
 หุนกูบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 103,736,593.80 100,000,000.00 104,948,918.10 100,000,000.00
 หุนกูบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 1,003,099,770.60 980,644,468.49 860,421,699.05 825,743,981.86
 หุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 265,611,099.10 255,041,318.58 285,096,272.50 269,938,495.68
 หุนกูบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 650,588,838.40 611,098,669.29 654,619,851.00 611,312,401.22
 หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 54,159,139.00 51,497,014.07 54,210,631.00 52,149,659.06
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3. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

มูลคายุติธรรม
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย

เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)
เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด (ตอ)
 หุนกูบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 26,278,148.75 25,624,196.59 26,797,889.75 25,984,180.80
 หุนกูบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 115,487,938.60 105,000,000.00 118,432,486.10 105,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 48,621,185.00 50,000,000.00 51,193,705.00 50,000,000.00
 หุนกูบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 432,317,874.40 400,000,000.00 431,370,605.60 400,000,000.00
 หุนกูบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 68,022,945.25 65,000,000.00 69,471,782.25 65,000,000.00
 หุนกูบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 169,427,280.20 170,000,000.00 170,171,482.40 170,000,000.00
 หุนกูบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 282,063,573.50 270,000,000.00 275,867,036.90 270,000,000.00
 หุนกูบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 51,207,892.50 50,000,000.00 52,094,982.00 50,000,000.00
 หุนกูบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 45,853,700.85 45,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 121,590,928.40 120,000,000.00 0.00 0.00
  รวม 12,210,910,176.85 11,696,707,430.36 13,597,667,091.78 12,753,394,754.45

บวก คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 514,202,746.49 0.00 844,272,337.33
  รวมเงินลงทุนระยะยาวท่ีอยูในความตองการของตลาด 12,210,910,176.85 12,210,910,176.85 13,597,667,091.78 13,597,667,091.78
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีต้ังใจจะถือจนครบกําหนด

 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2,325,521,685.28 0.00
  รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีต้ังใจจะถือจนครบกําหนด 2,325,521,685.28 0.00
เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด

 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 14,546,631,862.13 13,607,867,091.78
  รวมเงินลงทุน 16,056,689,770.91 14,679,498,459.80

โดยรวมการลงทุนดังกลาวเปนไปตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ 
พ.ศ. 2563

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กําลังเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการโดย
ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังรับคํารองขอฟนฟูกิจการแลว เน่ืองจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ประสบปญหา
ขาดทุนมาตอเน่ือง มีหน้ีสินลนพนตัวทําใหขาดสภาพคลองทางการเงิน การเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการดังกลาว ทําให
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) อยูในสภาวการณพักชําระหน้ี และสหกรณฯ อยูระหวางรอศาลลมละลายกลางมีคําส่ัง
เห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ
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ขอผูกพัน
สหกรณฯ ไดนําพันธบัตรจํานวนหน่ึงรวมเปนจํานวนเงิน 700,000,000.00 บาท และหุนกูจํานวนหน่ึงรวมเปน

จํานวนเงิน 9,693,100,000.00 บาท  รวมท้ังส้ิน 10,393,100,000.00 บาท ไปเปนหลักประกันการทําสัญญาวงเงิน
เบิกเกินบัญชี ในวงเงิน 10,000,000.00 บาท และกูยืมเงินโดยออกต๋ัวสัญญาใชเงินในวงเงิน 8,900,000,000.00 บาท 
จากธนาคารตางๆ (ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 9)

4. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ

 เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน 2,425,469,000.00 4,233,791,000.00 3,494,220,000.00 6,618,788,000.00

 เงินใหกูฉุกเฉิน 23,160,334.00 324,300.00 20,611,738.75 0.00

 เงินใหกูสามัญ 274,068,948.59 1,847,746,294.00 286,887,122.90 1,863,869,193.23

 เงินใหกูพิเศษ 167,526,921.29 2,925,229,892.54 174,054,601.53 3,093,652,391.54

  รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 2,890,225,203.88 9,007,091,486.54 3,975,773,463.18 11,576,309,584.77

เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได

 เงินใหกูฉุกเฉิน 0.00 0.00 10,369.75 0.00

 เงินใหกูสามัญ 2,556,151.50 0.00 1,727,252.00 0.00

 เงินใหกูพิเศษ 3,602,224.75 0.00 804,683.25 0.00

  รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได 6,158,376.25 0.00 2,542,305.00 0.00

เงินใหกูยืมอ่ืน - ท่ีเกิดจากสัญญาเงินกู

 ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 93,758,133.09 0.00 9,253,201.85 0.00

 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 297,928.42 0.00 912,433.27 0.00

  รวมเงินใหกูยืมอ่ืน - ท่ีเกิดจากสัญญาเงินกู 94,056,061.51 0.00 10,165,635.12 0.00

  รวมเงินใหกูยืม 2,990,439,641.64 9,007,091,486.54 3,988,481,403.30 11,576,309,584.77

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 ลูกหน้ีเงินใหกูคางนาน (858,287.79) 0.00 (903,897.43) 0.00

 ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ (2,657,245.96) 0.00 0.00 0.00

 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา (297,928.42) 0.00 (912,433.27) 0.00

  รวมคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,813,462.17) 0.00 (1,816,330.70) 0.00

  รวมเงินใหกูยืม - สุทธิ 2,986,626,179.47 9,007,091,486.54 3,986,665,072.60 11,576,309,584.77
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4. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย (ตอ)
สหกรณฯ มีมาตรการชวยเหลือสมาชิกจากสถานการณโรคระบาดตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ือง

การประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามมาตรการใหความชวยเหลือของสมาชิกสหกรณโดยสหกรณฯ มีมาตรการ
พักชําระเงินตนและปรับลดดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกเปนการช่ัวคราว จากอัตรารอยละ 5.00 ตอปเปนรอยละ 3.50 ตอป
เปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงระยะเวลาโครงการเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
โดยมีสมาชิกเขารวมโครงการดังกลาวจํานวน 393 ราย 565 สัญญา เปนจํานวนเงิน 478,055,740.58 บาท ท้ังน้ีมาตรการ
ดังกลาวเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณชุดท่ี 49 คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563

สหกรณฯ มีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกูคางนาน จํานวน 858,287.79 บาท ประกอบดวย
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินกูสามัญ จํานวน 681,364.00 บาท และคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ จํานวน 
176,923.79 บาท

เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน มีจํานวน 26 ราย สหกรณฯ เรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตราตามสภาวะของทองตลาด
ท้ังน้ีสหกรณฯ ไดจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย

การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซ่ึงยังคงใหถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการ
จัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองการประมาณการ
คาเผ่ือหน้ีสังสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 
12 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนกวากฎกระทรวงเร่ืองการจัดช้ันสินทรัพยและการกันเงินสํารองจะมีผลบังคับใชเทาท่ีไมขัดกับ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณฉบับดังกลาว

ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563 คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 ท่ีประชุมมีมติเปน
เอกฉันทอนุมัติใหตัดจําหนายหน้ีสูญลูกหน้ีจํานวน 2 ราย ออกจากบัญชี จํานวน 614,504.85 บาท ท้ังน้ีคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาลูกหน้ีดังกลาว ตามท่ีกลาวมาขางตน คาดวาสหกรณฯ ไมสามารถเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดเปนท่ี
แนนอนแลว โดยสหกรณฯ ไดถือปฏิบัติตามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตัดจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546

สหกรณฯ มีการปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ขอ 6 
ซ่ึงกําหนดใหสหกรณฯ อาจทยอยรับรูคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีประมาณการไดตามเกณฑใหมท่ีกําหนดในประกาศน้ีทุกป
ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลา 5 ป จึงทําใหสหกรณฯ มีการบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญนอยกวาท่ีมีการประมาณการไว 
ซ่ึงจํานวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ยอดรวมทั้งหมดคือ 14,260,007.45 บาท แตในป 2562 สหกรณฯ มีการประมาณการ
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไปแลวจํานวนเงิน 1,201,825.85 บาท คงเหลือท่ีจะตองต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในป 2563 เปน
จํานวนเงิน 13,058,181.60 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

จํานวนเงินท่ี

คํานวณไดท้ังส้ิน

จํานวนเงินท่ีเคย

รับรูไปแลว

ในป 2562

จํานวนเงินท่ีตอง

รับรูเพ่ิมข้ึน

จํานวนเงินท่ี

ทยอยรับรูใน

งบการเงินป 2563

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 ลูกหน้ีเงินใหกูคางนาน 675,849.25 903,897.43 (228,048.18) (45,609.64)

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

 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 297,928.42 297,928.42 0.00 0.00

รวมคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 14,260,007.45 1,201,825.85 13,058,181.60 2,611,636.32
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5. ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสหกรณอ่ืนคางรับ 687,123.18 4,697,265.77

ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 6,998,931.63 11,549,066.02

 รวมดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 7,686,054.81 16,246,331.79

6. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคางรับ 205.48 575.34

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

ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 129,327,144.15 124,917,418.13

คาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา 28,791.47 29,489.63

คาซอมบํารุงจายลวงหนา 103,428.55 166,172.35

วัสดุคงเหลือ 486,523.90 508,881.19

 รวม 147,877,600.40 132,038,974.98

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียคางรับ
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  (1,460,204.38) 0.00

 รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 146,417,396.02 132,038,974.98

7. อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

อาคาร 242,892.37 811,196.10

เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2,541,742.54 2,322,459.40

ยานพาหนะ 47,006.00 47,006.00

เคร่ืองใชสํานักงาน 2,195,457.92 2,209,043.27

 รวม 5,027,098.83 5,389,704.77

หัก คาเส่ือมราคาสะสม (2,842,523.95) (1,733,239.98)

 รวมอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2,184,574.88 3,656,464.79
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7. อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย (ตอ)
สหกรณฯ บันทึกบัญชีอาคารและอุปกรณดวยมูลคาตามบัญชี ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

สหกรณฯ มีคาเส่ือมราคา จํานวน 1,786,759.58 บาท และ 2,323,051.02 บาท ตามลําดับ ประกอบดวย คาเส่ือมราคา
อาคาร 568,303.73 บาท และ 568,303.73 บาท ตามลําดับ คาเส่ือมราคาคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน 709,679.80 
บาท และ 1,139,859.31 บาท ตามลําดับ คาเส่ือมราคายานพาหนะ จํานวน 9,400.00 บาท และ 142,927.87 บาท 
ตามลําดับ และคาเส่ือมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน 499,376.05 บาท และ 471,960.11 บาท ตามลําดับ

สหกรณฯ บันทึกบัญชีคาเส่ือมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 2,842,523.95 บาท 
และ 1,733,239.98 บาท ตามลําดับ ประกอบดวย คาเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน 
1,986,345.12 บาท และ 1,282,284.48 บาท ตามลําดับ และคาเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน 843,353.62 
บาท และ 447,530.29 บาท ตามลําดับ คาเส่ือมราคาสะสม-ยานพาหนะ จํานวน 12,825.21 บาท และ 3,425.21 บาท 
ตามลําดับ

8. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 193,150.68 943,150.68

สิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวร 737,409.63 679,921.98

โปรแกรมระบบคอมระหวางพัฒนา 89,325.00 0.00

 รวมสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 1,019,885.31 1,623,072.66

9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

เงินกูยืมประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 2,900,000,000.00 4,800,000,000.00

 รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 2,900,000,000.00 4,800,000,000.00

เงินกูยืมประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวขางตน จายดอกเบี้ยตามอัตราท่ีกําหนดโดยสถาบันการเงินของแตละแหง 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน ประกอบดวย (ตอ)

ช่ือธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

5,600 ลานบาท

พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บจก. ดีแทค ไตรเน็ต

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 520 ลานบาท

หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 1,195 ลานบาท

หุนกู บมจ. ซีพี ออลล

จํานวน 8 ฉบับ จํานวนเงิน 1,249 ลานบาท

หุนกู บมจ. บางจากปโตรเลียม

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 210 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 5 ฉบับ จํานวนเงิน 715 ลานบาท

หุนกู บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 810 ลานบาท

หุนกู บมจ. บานปู

จํานวน 4 ฉบับ จํานวนเงิน 530 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 145 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 120 ลานบาท

หุนกู บจก. น้ําตาลมิตรผล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 25 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทีทีดับบลิว

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 500 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 400 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 110 ลานบาท
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน ประกอบดวย (ตอ)

ช่ือธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

2) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินเบิกเกินบัญชี 10 ลานบาท 

วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

1,400 ลานบาท

พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 16.10 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 643 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 115 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไออารพีซี

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 240 ลานบาท

หุนกู บมจ. ช. การชาง

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 80 ลานบาท

3) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

400 ลานบาท

หุนกู บจก. ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 70 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 20 ลานบาท

หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 180 ลานบาท

หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 160 ลานบาท

หุนกู บมจ. ซีพี ออลล

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 110 ลานบาท

4) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

400 ลานบาท

หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน ประกอบดวย (ตอ)

ช่ือธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน
หลักประกัน

4) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (ตอ) หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

5) บมจ. ธนาคารทหารไทย วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

900 ลานบาท

พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 300 ลานบาท

หุนกู บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 170 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 40 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บมจ. เบทาโกร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. รร.เซ็นทรัลพลาซา

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บจก. ดีแทค ไตรเน็ต

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 20 ลานบาท

6) บมจ. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) วงเงินสินเช่ือประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน 

200 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดิสเทรียล คอนเน็คช่ัน

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 140 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

หุนกู บมจ. รร.เซ็นทรัลพลาซา

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 70 ลานบาท
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10. เงินรับฝาก ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

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

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

 ออมทรัพยพิเศษเพ่ือสวัสดิการ 3,876,010.00 4,057,300.00

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

  รวมเงินรับฝาก - สมาชิก 20,247,196,330.20 20,387,049,571.01

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

11. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

ดอกเบ้ียเงินรับฝากคางจาย 113,891,218.48 133,981,653.03

ดอกเบ้ียเงินกูคางจาย 1,223,232.88 3,895,068.50

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย 5,769,359.75 6,416,485.77

คาใชจายคางจาย 599,202.70 430,943.42

เงินปนผลคางจาย 6,559.25 234,962.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมคางจาย 58,500.00 57,000.00

ทุนเรือนหุนรอจายคืน 143,100.37 143,100.37

เงินคาเบ้ียประกันชีวิตรับลวงหนา 31,975.37 78,707.56

เช็คขาดการติดตอ 879,512.87 1,046,661.07

เงินประกันสัญญา 220,364.00 23,167.00

เงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 22,470.00 25,680.00

 รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 122,845,495.67 146,333,428.72
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12. หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 89,976,422.51 95,786,928.51

เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 121,855,561.67 125,995,561.67

เงินกองทุนสวัสดิการผูค้ําประกัน 9,142,300.00 9,143,800.00

เงินกองทุนชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 643,468.00 600,000.00

เงินกองทุนชดเชยความเส่ียง 800,000.00 600,000.00

 รวมหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 222,417,752.18 232,126,290.18

13. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

ทุนสาธารณประโยชน 83,659,024.75 83,779,433.64

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 38,625,004.80 38,625,004.80

ทุนพัฒนาสหกรณ 1,322,829.51 1,322,829.51

ทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงาน 33,825,453.19 33,825,453.19

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

ทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพการลงทุน 4,596,054.83 4,596,054.83

 รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ 163,389,301.48 163,509,710.37

14. กําไรจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

ยอดยกมาตนป 853,901,691.59 402,461,141.95

บวก (หัก) การเปล่ียนแปลงในระหวางป (321,265,885.23) 451,440,549.64

 ยอดคงเหลือปลายป 532,635,806.36 853,901,691.59

15. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณฯ สามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองเฉล่ียรายเดือนไดในอัตราไมต่ํากวารอยละหน่ึงของยอดเงินฝาก

ท้ังหมด จึงถือไดวาสหกรณฯ ไดมีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย เร่ือง กําหนดอัตราการดํารง
สินทรัพยสภาพคลองของสหกรณฯ ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2550 เปนตนไป
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณไดแตงต้ังใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 น้ัน ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินประจําปและแสดงความเห็น
ในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานของผูสอบบัญชี ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 น้ัน ขาพเจาขอรายงาน
ผลการตรวจสอบบัญชี ดังน้ี

1. ขอสังเกตท่ีพบจากการตรวจสอบ เก่ียวกับจุดออนของการควบคุมภายใน

1.1 ดานการบริหารงานท่ัวไป

1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

โดยรวมสหกรณฯ มีการปฏิบัติงานเปนไปตาม กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง คําแนะนํา และ
แนวปฏิบัติของท้ังนายทะเบียนสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสหกรณฯ 
อยางเครงครัด

1.1.2 การแบงแยกหนาท่ีของสหกรณฯ

สหกรณฯ มีการจัดแบงสวนงานและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานไวเหมาะสมรัดกุม
สอดคลองกับหลักการควบคุมภายในท่ีดี มีรองผูจัดการ (รักษาการแทนผูจัดการ) คอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใต
การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ พนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยาง
เหมาะสม

1.1.3 ความรูความสามารถของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ และฝายจัดการของสหกรณฯ

1) คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ เปนบุคคลผูไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิก ซ่ึงมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบของสหกรณฯ โดยในระหวางปไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณฯ อยางสม่ําเสมอ

2) ฝายจัดการของสหกรณฯ ผูปฏิบัติหนาท่ีแตละสวนงานน้ันมีความรูและความสามารถเฉพาะทางซ่ึง
ตรงตามแตละสวนงาน
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1.1.4 การจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน

โดยรวมสหกรณฯ จัดทําบัญชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมถึงเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และ ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2562) และเปนไปตามกําหนดเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด โดยมีระบบบัญชีท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณฯ การจัดทําบัญชี และทะเบียนคุมตางๆ เรียบรอยเปนปจจุบัน
มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีโดยรวมครบถวน มีการจัดทํางบการเงินตามรูปแบบงบการเงินท่ีระบุในหนังสือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณท่ี กษ 0404/1160 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 และผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีของสหกรณฯ โดยรวมอยูในระดับดี

นอกจากน้ีคณะผูสอบบัญชีไดเขาตรวจสอบระหวางปของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จํากัด สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดทําการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณฯ และความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงโดยรวมสหกรณฯ มีการปฏิบัติงานและบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม ท้ังน้ีรายละเอียดของการตรวจสอบ
บัญชีระหวางปและขอเสนอแนะท่ีตรวจพบขางตนทางคณะผูสอบบัญชีไดอธิบายไวตามรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหวางป เลขท่ี สส.532/2563 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป เลขท่ี สส. 648/2563 
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2563 และรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป เลขท่ี สส.962/2563 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2564 
ท่ีไดเสนอตอคณะกรรมการของสหกรณฯ

1.1.5 การควบคุมดานทรัพยสิน

จากการตรวจสอบทรัพยสินท่ีซ้ือเพ่ิมกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยรวม สหกรณฯ มีการบันทึก
บัญชีอยางถูกตองตามควรและเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

1.1.6 การควบคุมดานภาษี

จากการสุมตรวจสอบและทดสอบการคํานวณภาษีสําหรับการยื่นภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย พบวา สหกรณฯ 
มีการดําเนินการหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายสําหรับเงินไดประเภท 40 (1) และ 40 (2) โดยรวมเปนไปตามประมวลรัษฎากร

1.2 ดานการดําเนินธุรกิจ

1.2.1 การควบคุมดานสินเช่ือทุกประเภท

จากการสุมตรวจสอบใบคําขอและหนังสือสัญญาเงินกูประเภทฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ กับรายงานเงินกู 
พรอมท้ังเอกสารสําคัญประกอบคําขอกูท่ีเก่ียวของ พบวา โดยรวมมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางเรียบรอยถูกตองตามระเบียบ
ท่ีสหกรณฯ กําหนดและถือใชเปนหลักฐานการเปนหน้ีได รวมถึงไมพบขอสังเกตดานการดําเนินธุรกิจท่ีเปนสาระสําคัญ
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตองบการเงิน

1.2.2 การควบคุมดานเงินรับฝาก

จากการสุมตรวจสอบหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปดบัญชีเงินฝาก พบวา 
โดยรวมใบคําขอเปดบัญชีมีขอมูลถูกตองตามท่ีควรและเปนไปตามระเบียบสหกรณฯ

1.2.3 ดานการสมัครเขาเปนสมาชิก

(1) ใบสมัครสมาชิก

จากการสุมตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเขาใหม พรอมท้ังเอกสารประกอบการสมัคร พบวา โดยรวมเรียบรอย 
มีการกรอกขอมูลถูกตองสมบูรณและมีเอกสารประกอบหลักฐานการสมัครสมาชิกครบถวน ซ่ึงเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณฯ
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(2) คาธรรมเนียมสมาชิก

จากการทดสอบการคํานวณรายไดคาธรรมเนียมแรกเขา พบวา มียอดเงินถูกตองตรงกันและสัมพันธ
กับจํานวนสมาชิกเขาใหมในชวงระยะเวลาดังกลาว ยอมแสดงใหเห็นวา สหกรณฯ มีการรับรูรายไดคาธรรมเนียมแรกเขา
อยางถูกตองตามท่ีควร

2. ผลการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน

(1) หลักเกณฑท่ีใชในการจัดขนาดของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไดทําการ
เปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของสหกรณท่ีมีประเภทและขนาดเดียวกันท้ังประเทศ (Peer group 2019) ท่ีไดมาจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไดรับการจัดเปนสหกรณขนาด “*ใหญพิเศษ”

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

รายการ
คะแนนของ

แตละหัวขอ

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จํากัด

ใหญพิเศษ

16.05–20.00

ใหญมาก

12.09–16.04

ใหญ

8.13–12.08

จํานวน คะแนนท่ีได

1. จํานวนสมาชิก (หนวย: คน)

 มากกวา 8,056–12,990 3.20 9,975 3.20

 มากกวา 12,991–20,947 3.40

 มากกวา 20,948–33,778 3.60

2. ทุนดําเนินงาน (หนวย: ลานบาท)

 มากกวา 7,876.00–14,825.00 8.10

 มากกวา 14,825.00–27,900.00 8.55

 มากกวา 27,900.00 9 32,336.40 9

3. รายไดธุรกิจหลัก (หนวย: ลานบาท)

 มากกวา 391.70–718.00 6.30

 มากกวา 718.00–1,317 6.65 1,195.67 6.65

 มากกวา 1,317 7

รวมคะแนนท่ีได 18.85 ✓
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(2) อัตราสวนเฉล่ียโดยรวมท่ีสําคัญของสหกรณออมทรัพยเปรียบเทียบกับ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยูในระดับ 
“*ดี”

 ดีมาก หมายถึง ดีกวาคาเฉล่ียของสหกรณอ่ืนในระดับเดียวกัน
* ดี หมายถึง มีคาเทากับหรือใกลเคียงกับคาเฉล่ียของสหกรณอ่ืนในระดับเดียวกัน
 พอใช หมายถึง นอยกวาคาเฉล่ียของสหกรณอ่ืนในระดับเดียวกัน

รายการ หนวย

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จํากัด

อัตราสวน 

สหกรณออมทรัพย

เฉล่ียขนาด

ใหญพิเศษ 

(Peer Group)

มากกวา

หรือ

ดีกวา

คาเฉล่ีย

ใกลเคียง

คาเฉล่ีย

นอยกวา

หรือ

ต่ํากวา

คาเฉล่ีย

ป 2563 ป 2562 ป 2562

1. ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง

1.1 อัตราสวนหน้ีสินตอทุน เทา 2.66 2.91 1.19 ✓

1.2 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย เทา 0.05 0.04 0.04 ✓

1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ รอยละ 0.59 13.89 9.06 ✓

1.4 อัตราการเติบโตของหน้ี รอยละ (8.11) 8.24 6.49 ✓

1.5 อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน รอยละ 5.50 6.78 7.17 ✓

2. ดานคุณภาพของสินทรัพย

2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย รอบ 0.04 0.04 0.06 ✓

2.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 1.46 1.70 3.25 ✓

2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย รอยละ (5.88) 9.63 7.65 ✓

3. ขีดความสามารถในการบริหาร

อัตราการเติบโตของธุรกิจ รอยละ (7.37) 22.07 3.63 ✓

4. ดานการทํากําไร

4.1 กําไรตอสมาชิก บาท/คน 48,649.69 56,506.37 31,049.31 ✓

4.2 เงินออมตอสมาชิก บาท/คน 2,646,279.80 2,643,825.76 736,073.19 ✓

4.3 หน้ีสินตอสมาชิก บาท/คน 525,735.85 549,103.67 694,811.32 ✓

4.4 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง รอยละ 8.00 8.04 12.79 ✓

4.5 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ รอยละ (13.34) 7.49 7.48 ✓

4.6 อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 40.59 42.15 57.43 ✓

5. ดานสภาพคลอง

อัตราสวนทุนหมุนเวียน เทา 0.38 0.36 0.40 ✓

** ขอมูลและอัตราสวนถัวเฉล่ียของสหกรณออมทรัพยเฉล่ียป 2562 (PEER GROUP 2019) ท่ีนําขอมูลพ้ืนฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ตามรายละเอียดผลการวิเคราะห ไดผันแปรไปตามชวงระยะเวลา 1 ป
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2.1 ความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง

สหกรณฯ มีอัตราสวนดานความเพียงพอของเงินลงทุนตอความเส่ียง โดยรวมอยูในเกณฑดี โดยมีอัตราสวน
หน้ีสินตอทุนอยูในเกณฑท่ีดี แตมีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ อยูในระดับพอใช เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาและสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหการ
รับฝากเงินจากสมาชิกไมไดเพ่ิมข้ึนมาก ดังน้ัน สหกรณฯ ควรมีการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารโดยมุงเนน
การรับฝากเงินจากสมาชิกควบคูไปกับสวนของทุนเพ่ือนํามาใชเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานไดอยางม่ันคงและยั่งยืน

2.2 คุณภาพของสินทรัพย

สหกรณฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพยใหมีคุณภาพ โดยรวมอยูในเกณฑดี โดยมีอัตราการหมุนของสินทรัพย 
และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยูในเกณฑท่ีดี ท้ังน้ีสหกรณฯ ตองมุงเนนดานกลยุทธท่ีจะชวยเสริมสรางใหสหกรณฯ 
มีอัตราการเติบโตของสินทรัพยเพ่ิมข้ึนอยางยั่งยืน เพ่ือจะนํามาซ่ึงความม่ันคงตอสหกรณฯ และเพ่ือนํามาใชดําเนินงานของ
สหกรณฯ ในอนาคต

2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร

สหกรณฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูในเกณฑพอใช ซ่ึงเปนผลมาจาก
การขยายตัวลดลงของธุรกิจ โดยในระหวางปสหกรณฯ จายเงินกูใหสมาชิกและสหกรณอ่ืน จํานวน 6,980,505,500.00 บาท 
ซ่ึงลดลงจากปกอนจํานวน 4,238,831,200.00 บาท หรือมีอัตราขยายตัวลดลงรอยละ 37.78 และสําหรับธุรกิจเงินรับฝาก
ในระหวางปสหกรณฯ รับฝากเงินจํานวน 25,831,248,606.24 บาท ซ่ึงลดลงจากปกอนจํานวน 1,027,262,906.61 บาท 
หรือมีอัตราขยายตัวลดลงรอยละ 3.83 ดังน้ันสหกรณฯ ยังคงตองเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการและตองคํานึงถึง
การใหสินเช่ือ การกอหน้ีสินและความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิกอยางถ่ีถวนกอนดําเนินนโยบายใดๆ ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะ
สรางความม่ันคงของสหกรณฯ อยางย่ังยืน

2.4 การทํากําไร

ผลการดําเนินงานในปปจจุบันยังแสดงใหเห็นวาสหกรณฯ มีผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในเกณฑดี เม่ือเทียบ
กับคาเฉล่ียโดยรวมของสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีขนาดเดียวกัน โดยมีกําไรตอสมาชิก เงินออมตอสมาชิก และท่ีอยูในเกณฑ
ท่ีดีมาก อยางไรก็ตามสหกรณฯ ยังคงตองบริหารใหมีผลตอบแทนท่ีดีและมีอัตราสวนการเติบโตของกําไรสุทธิใหสูงข้ึน อันจะ
นํามาซ่ึงความม่ันคงของสหกรณฯ และผลการดําเนินงานท่ีดีในระยะยาว ท้ังน้ีตองอยูบนพ้ืนฐานท่ีวาจุดมุงหมายสูงสุด
ของสหกรณฯ คือ มอบความเปนอยูท่ีดีและความพึงพอใจแกมวลสมาชิก มิใชมุงแตหารายไดและผลตอบแทนจากสมาชิก
เพียงอยางเดียว

2.5 สภาพคลอง

สหกรณฯ มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนใกลเคียงกับอัตราสวนเฉล่ียโดยรวม แสดงใหเห็นวา สหกรณฯ มีการรักษา
สภาพคลองไวไดในระดับท่ีเหมาะสม กับความจําเปนในการใชเงิน อยางไรก็ตามสหกรณฯ ยังคงตองมีการกําหนดกลยุทธ
และวางแผนเพ่ือรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคลองใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมอยูเสมอ อีกท้ังตองไมเสีย
ประโยชนในการนําสภาพคลองคงเหลือไปกอใหเกิดผลตอบแทนแกสหกรณฯ

2.6 สภาวะดอกเบ้ียและความเส่ียงและผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณฯ (Risk and Sensitivity)

เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโนมชะลอตัวลงตามปริมาณการคาโลกท่ีชะลอลงท้ังจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
และจากสภาวะการกีดกันทางการคา โดยเฉพาะสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน และประเทศอุตสาหกรรมหลักท่ีจะ
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สงผลมาสูความตองการสินคาและบริการภายในประเทศลดลง รวมท้ังการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในดานการทองเท่ียวและการขนสงสินคาอยางรุนแรง

เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2563 มีแนวโนมหดตัวแรงจากปกอนจากสถานการณการระบาด
ของ COVID-19 ใน ประเทศไทยมีความไมแนนอนสูงซ่ึงข้ึนอยูกับสถานการณและมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีระบาดระลอกใหม อีกท้ังประเทศอ่ืนท่ัวโลกยังมีความรุนแรงและยืดเยื้ออยู ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอธุรกิจและการจางงานท่ีเก่ียวเน่ืองจํานวนมาก รวมถึงการทองเท่ียวฟนตัวชาลงและการสงออกสินคามีแนวโนมลดลง
ตามเศรษฐกิจของประเทศคูคา สําหรับการใชจายภาครัฐมีแนวโนมขยายตัวต่ําลงจากการประกาศใช พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจายประจําปท่ีลาชา นอกจากน้ี การบริโภคในภาคเอกชนมีแนวโนมชะลอลงท้ังในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม 
รวมถึงหน้ีครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูง

กลาวโดยสรุป เศรษฐกิจไทยตองข้ึนอยูกับสถานการณและมาตรการควบคุมการแพรระบาด COVID-19 รวมถึง
การกลับมาของนักทองเท่ียวและการกระจายวัคซีนปองกัน COVID-19 ในอนาคต จากท่ีกลาวมาท้ังหมดคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) จึงเห็นควรใหปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายในรอบป 2563 ดังน้ี

การประชุม
คร้ังท่ี

วัน เดือน ป ผลของมติ
อัตราดอกเบ้ียเดิม 

(รอยละ)
อัตราดอกเบ้ียใหม 

(รอยละ)
เปล่ียนแปลง 

(รอยละ)

1/2563 5 กุมภาพันธ 2563 เปนเอกฉันท 1.25 1.00 ลด 0.25

นัดพิเศษ 20 มีนาคม 2563 เปนเอกฉันท 1.00 0.75 ลด 0.25

2/2563 25 มีนาคม 2563 4:2 0.75 0.75 คงเดิม

3/2563 20 พฤษภาคม 2563 4:3 0.75 0.50 ลด 0.25

4/2563 24 มิถุนายน 2563 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

5/2563 5 สิงหาคม 2563 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

6/2563 23 กันยายน 2563 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

7/2563 18 พฤศจิกายน 2563 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

8/2563 23 ธันวาคม 2563 เปนเอกฉันท 0.50 0.50 คงเดิม

ซ่ึงถือวาเปนดอกเบ้ียท่ีอยูในระดับต่ําท่ีสุดในประวัติศาสตรต้ังแตประเทศไทยมีการกําหนดดอกเบ้ียนโยบายมา 
ดังน้ันสหกรณฯ จึงตองติดตามสถานการณและสภาวะดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนมผันผวนอยางใกลชิดเพ่ือนําผลไปพิจารณา
ปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงานอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณท่ีผันแปรไปอยางรวดเร็ว

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

สรุปในภาพรวมผลการดําเนินงานของสหกรณฯ อยูในระดับ “ ดี ” เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉล่ียโดยรวมของ
สหกรณท่ีมีขนาดใหญพิเศษ 2562 (Peer Group 2019) ท่ีนํามาวิเคราะห โดยสหกรณฯ มีความเพียงพอของเงินทุนตอ
ความเส่ียง และความสามารถในการทํากําไรอยูในระดับท่ีดี มีการบริหารสินทรัพยและรักษาสภาพคลองไดเพียงพอตอ
การบริหารงาน ทั้งน้ีสหกรณฯ จะตองติดตามสภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศ ตางประเทศ และในวงการสหกรณฯ อยาง
ใกลชิดเพ่ือนํามาใชในการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพ่ือนํามาใชปองกันความเส่ียงในดานตางๆ อันจะนําไปสู
ความผาสุกแกมวลสมาชิกอยางย่ังยืนสืบตอไป

3. การติดตามแกไขขอสังเกต

โดยรวมถือวาสหกรณฯ ไดมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง/ตามขอเสนอแนะ และคําแนะนําท่ีไดใหไวตามควร
แกสถานการณเรียบรอยแลว

4. เร่ืองอ่ืน

สหกรณฯ ตองระมัดระวังและคอยติดตามระเบียบและประกาศท่ีจะออกมาใหมอยางสม่ําเสมอและนํามาปฏิบัติ
ใหถูกตอง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป

 (นางสุคนธ ฤทธิโรจน)
 ผูสอบบัญชี

48 อาคารธนาเพลส ช้ัน 2 ซอยจรัญสนิทวงศ 34
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงอรุณอมรินทร
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02 434 9999
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564
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รายการ
ป 2563
(บาท)

คิดเปน 
รอยละ

ป 2562
(บาท)

คิดเปน 
รอยละ

1. เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ 97,056,124.19 20.00 111,995,620.21 20.00

2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ ไมเกินสามหม่ืนบาท

30,000.00 0.00 30,000.00 0.01

กําไรสุทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และขอ 2 
ขางบนน้ี อาจจัดสรรดังตอไปน้ี

3. เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวในอัตรา
รอยละ 5.80 ตอป

340,903,994.75 70.25 387,008,827.25 69.11

4. เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนดอกเบ้ีย
ชําระ ระหวางป 2563 ในอัตรารอยละ 14.75

36,004,090.75 7.42 40,538,187.50 7.24

5. เปนโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิ

6,308,650.00 1.30 7,282,625.00 1.30

 (เปน โบนัสกรรมการ บาท (2,127,572.00 (2,690,000.00

  โบนัสเจาหนาที่ บาท) 4,181,078.00) 4,592,625.00)

6. ทุนสาธารณประโยชนไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิ

2,977,761.24 0.61 6,122,841.11 1.09

7. เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 1,000,000.00 0.21 6,000,000.00 1.07

8. เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 1,000,000.00 0.21 1,000,000.00 0.18

485,280,620.93 100.00 559,978,101.07 100.00

หากจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 
ตามท่ีเสนอจะมีผลดังน้ี
1. กลับมาเปนของสมาชิก (ขอ 3 + ขอ 4) 376,908,085.50 77.67 427,547,014.75 76.35
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก 

(ขอ 1 + ขอ 6 + ขอ 7 + ขอ 8 )
102,033,885.43 21.03 125,118,461.32 22.34

3. เปนของกรรมการและเจาหนาท่ี (ขอ 5) 6,308,650.00 1.30 7,282,625.00 1.30
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ (ขอ 2) 30,000.00 0.00 30,000.00 0.01

485,280,620.93 100.00 559,978,101.07 100.00

ข�อเสนอแนะการจัดสรรกําไร
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป� 2563

(กําไรที่จัดสรร 485,280,620.93 บาท)
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ป 2564 จะเปนปท่ีตอเน่ืองในการปรับโครงสรางของขบวนการสหกรณเน่ืองจากมีการกํากับดูแลจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเขมขนมากข้ึนตามกฎหมายสหกรณ ซ่ึง สอมธ. ดําเนินกิจการและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต
กรอบกฎหมายอยางเครงครัด พันธกิจสําคัญของ สอมธ. คือ การสงเสริมการออม และการสงเสริมสนับสนุนแนวทาง
การบริหารเงินใหแกสมาชิก การจัดหาชองทางการลงทุนใหมภายในใตกรอบกฎหมาย และยังคงยึดหลักความม่ันคง เพ่ือให 
สอมธ. เติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการบริหารงานภายใตหลักการ
สหกรณ เพ่ือสรางความม่ันคงและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหกับสมาชิกในขณะท่ีปฏิบัติงานอยูและเม่ือถึงคราวเกษียณอายุ 
โดยมีแผนงานและเปาหมายท่ีสําคัญ 7 ประการ ดังน้ี

1. ดานการดําเนินงาน
สอมธ. จะเพ่ิมเงินทุนดําเนินงาน ใหเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม และดําเนินนโยบาย

การบริหารเงินทุน เพ่ือตอบแทนใหแกผูฝากเงิน และผูถือหุน เพ่ือให สอมธ. มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกัน
อาจจัดหาทุนดําเนินงานอ่ืนจากการบริหารเงินทุน เพ่ือประสิทธิภาพในการจายผลตอบแทนใหแกสมาชิก อยางมีเหตุมีผล
และเปนธรรม สอมธ. จะเปนแหลงออมเงินของสมาชิก ท้ังเงินออมระยะส้ันในรูปเงินฝาก และเงินออมระยะยาว ในรูป
ทุนเรือนหุน เพ่ือให สอมธ. ไดนําแหลงเงินทุนดังกลาวไปบริหารตอทุน โดยการเปดชองทางการลงทุนใหมๆ ภายใตหลัก
ความม่ันคง มีความเส่ียงนอย และเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือนําผลตอบแทนและผลประโยชนท่ีไดรับ สงกลับคืน
สมาชิกในรูปแบบตางๆ ตามหลักการของสหกรณ กลาวคือ “สงเสริมใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกันของบรรดาสมาชิก
ท้ังหลาย”

2. ดานการใหบริการสินเช่ือ
การใหสินเช่ือแกสมาชิก จะมีการเพ่ิมชองทางชวยเหลือดานการใหสินเช่ือแกสมาชิกดวยการปรับปรุงและ

พัฒนาท้ังหลักเกณฑ รูปแบบ และกระบวนการในการใหสินเช่ือ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยได โดยมุงเนน
การใหสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย เพ่ือใหการใหสินเช่ือสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีแกสมาชิก และเปนสวนหน่ึงท่ีจะ
สนับสนุน ในการดําเนินชีวิตใหดียิ่งข้ึน และเพียงพอ ท้ังน้ีจะเสริมดวยการสรางสวัสดิการใหแกสมาชิก ระหวางสหกรณกับ
สมาชิก และตัวสมาชิกเอง เพ่ือใหเกิดความม่ันคงท้ังตัวเองและครอบครัว เพ่ือเสริมสรางวินัยทางการเงินและตระหนัก
ถึงแนวทางการบริหารการเงิน เพ่ือใหในบ้ันปลายชีวิตปลอดจากภาระหน้ีสิน และมีทรัพยสินหรือเงินออมเหลือไวใชจาย
ยามแกชรา

3. ดานสวัสดิการ และผลตอบแทนใหแกสมาชิก
สมาชิก สอมธ. จะยังคงไดรับสวัสดิการตางๆ อยางครบถวนสมบูรณ นอกเหนือจากดอกเบ้ียเงินฝาก และ

ดอกเบ้ียสินเช่ือท่ีดีกวาธนาคารพาณิชยแลว สอมธ. มีผลตอบแทนและสวัสดิการท้ังในรูปแบบของเงินปนผล เงินเฉล่ียคืน
ดอกเบ้ีย เงินชวยเหลือสมาชิกยามเม่ือเกิดภัยพิบัติ เงินสมนาคุณเม่ือสมรส เปนโสดเม่ืออายุ 50 ป เจ็บไขไดปวย เสียชีวิต 
การใหทุนการศึกษาบุตรท่ีมีผลการเรียนดี เงินสมนาคุณเม่ือเกษียณอายุ เปนตน สอมธ. จะยังเปนองคกรเพ่ือสวัสดิการ

แผนงานและเป�าหมายการดําเนินงาน ประจําป� 2564
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ของสมาชิก เพ่ือใหไดรับผลประโยชนและสวัสดิการท่ีดี ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการสหกรณเอง จากความรวมมือระหวาง
สหกรณกับสมาชิก หรือจากตัวสมาชิกดวยกันเอง ความม่ันคงและม่ังค่ังของสหกรณก็คือความม่ันคงม่ังค่ังของสมาชิก 
ซ่ึงมีฐานะเปนท้ังหุนสวนและเปนผูใชบริการของ สอมธ. สวัสดิการตางๆ ท่ีสมาชิกไดรับน้ันพิจารณาจากการท่ีสมาชิก
เขามาทําธุรกิจกับสหกรณในรูปแบบตางๆ ท้ังในรูปแบบการนําเงินมาออมผานทุนเรือนหุน หรือการขอสินเช่ือกับสหกรณ 
รวมท้ังการนับระยะเวลาของการเปนสมาชิก

4. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักการสหกรณท่ีสําคัญขอหน่ึง คือการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในเร่ืองของอุดมการณ หลักการ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ในการทํางานน้ันทุกฝายจะตองรวมมือกัน มีความเขาใจ
ท่ีตรงกัน และมีการประสานงานกันเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสามารถสรางประสิทธิผลแกองคกร
ใหเกิดความเจริญเติบโตอยางม่ันคง และมีเสถียรภาพ สอมธ. จะใหความสําคัญตอการใหความรูแกกรรมการ เจาหนาท่ี 
สมาชิก โดยจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา รวมถึงการสรางความรูความเขาใจเร่ืองการบริหารเงินทุน การบริหารความเส่ียง 
ใหคณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ีฝายจัดการ และสมาชิก ไดเขาถึงขอมูลท่ีถูกตองเหมาะสม

5. ดานการส่ือสารองคกรและประชาสัมพันธ
สอมธ.จะปรับปรุงการเผยแพรขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธใหเปนไปอยางครบถวนรอบดานและทันเวลา 

และจะประชาสัมพันธใหถึงตัวสมาชิกมากข้ึนผานชองทางการส่ือสารใหมๆ เพ่ือใหสมาชิกรับรูขาวสารอยางท่ัวถึง ท้ังดาน
การบริหารจัดการ การบริการดานการเงิน สวัสดิการ และกิจกรรมตางๆ โดยการใชส่ือประชาสัมพันธ ท่ีหลากหลาย
ประเภท ท้ัง Website Line Official และ Facebook แผนปลิว โปสเตอร วารสารของ สอมธ.

6. ดานการเอ้ืออาทรตอชุมชนและสังคม
สอมธ. จะใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีจะจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหนวยงานตางๆ 

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

7. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอมธ.จะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ

ทันสมัย จัดใหมีระบบท่ีสมาชิกสามารถเขาตรวจสอบขอมูลดานธุรกรรมทางการเงินดวยตนเองผานเว็บไซต และเพ่ิม
ชองทางการใหบริการฝาก ถอน และชําระเงินสินเช่ือ ผาน Mobile Application เพ่ือใหสามารถรองรับและเพียงพอ
ตอการใหบริการและการบริหารงาน และสอดคลองไปกับการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล และเขากับนโยบาย
เวนระยะหางในสถานการณโรคระบาดโควิด-19 อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินกิจการ อันจะเปนการ
เพ่ิมผลประโยชนแกสมาชิก สอมธ. โดยมิใหมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ท้ังในดานรูปแบบการพัฒนา
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล และระบบการจัดการตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรท้ังในปจจุบันและอนาคต
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เป�าหมายการดําเนินงานประจําป� 2564

1. จะมีสมาชิกเขาใหม 300 ราย
2. จะมีทุนดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 5,062.96 ลานบาท คือเพ่ิมจาก 31,195.64 ลานบาท เปน 36,258.60 ลานบาท 

ซ่ึงประกอบดวย
2.1 ทุนเรือนหุนจะเพ่ิมข้ึน 480.00 ลานบาท คือเพ่ิมจาก 6,149.44 ลานบาท เปน 6,629.44 ลานบาท
2.2 เงินรับฝากจะเพ่ิมข้ึน 909.00 ลานบาท คือเพ่ิมจาก 20,247.20 ลานบาท เปน 21,156.20 ลานบาท
2.3 ทุนสํารอง ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ จะเพ่ิมข้ึน 73.96 ลานบาท คือเพ่ิมจาก 1,899.00 ลานบาท เปน 

1,972.96 ลานบาท
2.4 เงินกูยืม เพ่ือนํามาบริหารดานเงินทุน และบริหารสภาพคลองใหเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

โดย สอมธ. มีแผนจะถือใชวงเงินกูยืมประจําปในวงเงิน 9,000.00 ลานบาท และจะใชตามความจําเปน 
จํานวน 6,500.00 ลานบาท

3. จะมีเงินใหกูแกสมาชิกจํานวน 5,244.21 ลานบาท
4. คาดวาจะมีกําไรสุทธิ 509.78 ลานบาท
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ขอเสนองบประมาณรายจายตอ
ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 49 (15) จํานวนเงิน 
76,788,000.00 บาท (เจ็ดสิบหกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) เปนงบคาจัดซ้ือทรัพยสิน 13,625,500.00 บาท 
(สิบสามลานหกแสนสองหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) งบคาใชจาย 63,162,500.00 บาท (หกสิบสามลานหน่ึงแสนหกหม่ืน
สองพันหารอยบาทถวน) มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

หมวดรายจาย
ป 2563 ป 2564 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

1. เงินเดือน

1.1 เงินเดือน 24,534,000.00 22,037,755.00 24,727,500.00 • อัตราเดิม 40 อัตรา, 

อัตราใหม 2 อัตรา 

(อัตราตามโครงสราง 47 อัตรา)

1.2 คาครองชีพ 840,000.00 797,933.00 876,000.00 • สําหรับเจาหนาท่ี 42 อัตรา 

ยกเวนผูจัดการ, รองผูจัดการ, 

และผูชวยผูจัดการ

25,374,000.00 22,835,688.00 25,603,500.00

2. คาตอบแทน

2.1 คาลวงเวลา 996,000.00 607,800.00 996,000.00 • สําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา

สําหรับงานประจําวัน, ประจําเดือน, 

ประจําปและงานพิเศษตางๆ

• สําหรับการทดสอบโปรแกรมรองรับ

การพัฒนาระบบงานสินเช่ือและระบบ

การสํารองขอมูล

2.2 คาเบี้ยประชุม 860,000.00 703,200.00 1,050,000.00 • สําหรับการประชุมของคณะกรรมการ

ดําเนินการ และท่ีปรึกษากับ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือ

ประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ

2.3 คาสมนาคุณ 812,000.00 874,762.00 992,000.00 • สําหรับผูทําหนาท่ีประธานกรรมการ, 

รองประธานกรรมการ, เลขานุการ, 

เหรัญญิก, ผูจัดการ, รองผูจัดการ, 

ผูชวยผูจัดการ, ท่ีปรึกษา และ

คาวิชาชีพเจาหนาท่ี

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
ประมาณการรายจ�ายประจําป�การเงิน 2564
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หมวดรายจาย
ป 2563 ป 2564 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

2.4 คารับรอง 550,000.00 275,608.50 550,000.00 • สําหรับเปนคารับรองการประชุม

กรรมการ หรือการรับรองผูท่ีมาติดตอ

ธุรกิจเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน 

และคาของเยี่ยมสมาชิกรวมท้ัง

หนวยงานตางๆ

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

2.6 คาตรวจสอบกิจการ 150,000.00 150,000.00 180,000.00 • เปนคาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการ

ประจําป

3,543,000.00 2,786,370.50 3,943,000.00

3. คาวัสดุ

3.1 คาเครื่องเขียน

แบบพิมพ

1,100,000.00 740,943.29 1,100,000.00 • สําหรับจัดทําประมวลขอบังคับ

และระเบียบของสหกรณ

• สําหรับจัดทําคูมือสมาชิก

• สําหรับเคร่ืองเขียนแบบพิมพท่ีไวใช

ในการบริหารงานรวมท้ังเพ่ือรองรับ

การขยายขอบเขตของการบริการ 

ท้ังสํานักงานทาพระจันทรและรังสิต

• สําหรับเอกสารหรือส่ิงพิมพท่ีมี

ประโยชนตอการบริหารงานและ

การบริการ

3.2 คาของใชสํานักงาน 900,000.00 712,406.17 900,000.00 • เปนคาวัสดุและของใชสํานักงาน

ท้ังทาพระจันทรและรังสิต

• เปนคาวัสดุอุปกรณเพ่ือใชกับ

คอมพิวเตอรระบบใหม

3.3 คานํ้ามันเชื้อเพลิง 200,000.00 73,986.16 200,000.00 • สําหรับรถยนตของ สอมธ.

จํานวน 4 คัน 

2,200,000.00 1,527,335.62 2,200,000.00

4. คาใชสอย

4.1 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 900,000.00 260,239.89 900,000.00 • สําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี

ไปปฏิบัติงานและอบรมสัมมนา

4.2 คาใชจาย

ในการศึกษา

300,000.00 45,000.00 300,000.00 • สําหรับโครงการศึกษาของเจาหนาท่ี

เพ่ือเพ่ิมพูนความรอบรูในเร่ืองตางๆ 

ท่ีมีประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ

4.3 คาลงทะเบียน

สัมมนาและ

ฝกอบรม

200,000.00 77,363.00 200,000.00 • สําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสหกรณ
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หมวดรายจาย
ป 2563 ป 2564 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

4.4 โครงการเผยแพร

วิชาการและความรู

5,160,000.00 775,626.50 5,060,000.00 • การใหความรูแกคณะกรรมการ 

เจาหนาท่ีและสมาชิกในโครงการ

สัมมนาเพ่ือสมาชิกนอกสถานท่ี 2 คร้ัง 

สัมมนาสมาชิกตามหนวยงาน 

2,000 คน สัมมนากรรมการและ

เจาหนาท่ี 3 คร้ัง สัมมนาไตรภาคี 

1 คร้ัง โครงการเพ่ิมพูนความรูสําหรับ

สมาชิกดานวิชาการ ดานจริยธรรม 

โครงการวิเทศวิชาการ โครงการ

สงเสริมความรูดานบริหารเงินทุนและ

การพัฒนาสหกรณ โครงการปฐมนิเทศ

ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการ

4.5 เงินชวยสวัสดิการ 2,150,000.00 1,547,272.14 2,380,000.00 • เปนเงินชวยคารักษาพยาบาล 

คาเลาเรียนบุตร เงินชวยเหลือ

บุตรเจาหนาท่ี เงินกองทุนทดแทน 

เงินประกันสังคมและสวัสดิการตางๆ 

ตามระเบียบเจาหนาท่ีสหกรณ

4.6 เงินรางวัลแก

เจาหนาที่

5,112,000.00 4,557,725.00 5,041,000.00 • เปนคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงาน

และเปนคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษแก

เจาหนาท่ีตามระเบียบเจาหนาท่ี

สหกรณ หรือตามหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการกําหนด

4.7 คาจางเหมาบริการ 700,000.00 472,711.22 700,000.00 • เปนเงินรางวัลแกบุคคลหรือหนวยงาน

ท่ีปฏิบัติงานให สอมธ.

• สําหรับคาจางบุคคลหรือหนวยงาน

ท่ีปฏิบัติงานดานตางๆ ในการ

บริหารงานและการบริการใหแกสมาชิก

4.8 คาซอมบํารุงและ

รักษาทรัพยสิน

1,500,000.00 1,107,885.34 1,700,000.00 • เปนคาซอมบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร คาประกันภัยทรัพยสิน 

คาซอมบํารุงทรัพยสิน อาคารสํานักงาน 

และเคร่ืองใชสํานักงาน

4.9 เงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัย

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

ประจําป เงินทุนการศึกษาและ

กิจกรรมตางๆ ท่ีจําเปน
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4.10 คาสาธารณูปโภค 2,600,000.00 1,728,690.28 3,000,000.00 • เปนคาโทรศัพท คาไฟฟา คาน้ําประปา 

คาธรรมเนียมเช็ค คาไปรษณียากร 

คาธรรมเนียมการโอนเงินและคาบริการ

วงจรเชาสายสัญญาณโทรศัพท และ

สัญญาณอินเตอรเน็ต

4.11 คาของที่ระลึก 3,500,000.00 3,202,750.40 3,500,000.00 • คาทําของท่ีระลึกแกสมาชิก ผูฝากเงิน

และผูทําคุณประโยชนใหสหกรณ และ

สําหรับหนวยงานหรือบุคคลภายนอก

ในโอกาสท่ีสําคัญ

4.12 โครงการสมาชิก

สัมพันธ

1,435,000.00 511,838.08 1,165,000.00 • เพ่ือจัดโครงการสมาชิกสัมพันธ 

ในการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง 

สอมธ. กับสมาชิกและหนวยงานตางๆ

4.13 คาใชจายประชุมใหญ 1,270,000.00 659,125.00 1,270,000.00 • สําหรับการจัดทํารายงานกิจการ 

ประจําป 2563 และเอกสารประกอบ

การประชุมใหญ

• เปนคาอาหารเคร่ืองด่ืมรับรองสมาชิก

ในการประชุมใหญ

• เพ่ือเตรียมการประชุมใหญวิสามัญ 

ในการแกไขขอบังคับและระเบียบตางๆ 

ท่ีจําเปนตอการบริหารงาน

4.14 คาใชจายดําเนินคดี 150,000.00 35,792.00 500,000.00 • เปนคาทนายความและคาใชจาย

ดําเนินคดีการผิดนัดชําระเงินกู

4.15 คาโครงการศึกษา

ตลาดสหกรณ

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

ดานตลาดสหกรณอ่ืนและการระดม

เงินรับฝาก

4.16 คาเงินชดเชยตาม

กฎหมายแรงงาน

2,700,000.00 2,700,000.00 200,000.00 • เพ่ือสมทบเปนกองทุนชดเชย

ตามกฎหมายแรงงานใหแกเจาหนาท่ี

เน่ืองจากการเลิกจางรวมถึงการส้ินสุด

สัญญาจาง

4.17 คาเงินชดเชย

ความเสี่ยง

200,000.00 200,000.00 200,000.00 • เพ่ือสมทบเปนกองทุนชดเชย

ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ

4.18 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 400,000.00 182,904.95 400,000.00 • คาการกุศลและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ของขบวนการสหกรณและคาใชจาย

ตางๆ ท่ีไมมีในรายการขางตน
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4.19 คาประกันความ

รับผิดชอบของ

กรรมการ

0.00 0.00 1,000,000.00 • ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ 

กรณีเม่ือมีวิกฤตการณ หรือเหตุการณ

ท่ีเปนคดีความ การถูกเรียกรองใหชดใช

คาเสียหายจากการละเมิด หรือ

การกระทําผิดท่ีสงผลใหเกิดวามสูญเสีย 

หรือเสียหายทางการเงินแกบุคคลอ่ืนๆ

4.20 คาเชารถตู 0.00 0.00 400,000.00 • เพ่ือเปนคาเชารถตูมาประจําท่ี

สํานักงานศูนยรังสิต เพ่ือใชในกิจกรรม

ตางๆ ของ สอมธ.ซ่ึงเปนการเชารถ

แทนการซ้ือรถตู เพ่ือทดแทนรถตูท่ีมี

อยูเดิมท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 10 ป

31,777,000.00 20,064,923.80 31,416,000.00

5. คาครุภัณฑ 201,000.00 89,966.37

5.1 เคร่ืองโทรทัศน 

จํานวน 1 เคร่ือง

20,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2561 สําหรับ

สํานักงานศูนยรังสิต อาคาร 1 

เน่ืองจากจอภาพแสงผลหนาจอ

กลองวงจรปดชํารุด

 คุณสมบัติ TV HD ขนาดไมเกิน 42 น้ิว 

พรอมขาแขวนเพดาน

5.2 เคร่ืองปรับอากาศ 

จํานวน 4 เคร่ือง

288,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2550 

ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เคร่ือง 

สําหรับฝายบริการเงินออม อาคาร 1 

และ ขนาด 48,000 บีทียู จํานวน 

2 เคร่ือง อาคาร 2 สํานักงานศูนยรังสิต 

5.3 กลองถายรูป 

จํานวน 1 กลอง

4,500.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2555 

สําหรับฝายสินเช่ือ สํานักงานศูนยรังสิต 

เพ่ือใชงานการสํารวจหลักทรัพย

5.4 เคร่ืองพิมพบัตร

สมาชิก 

จํานวน 1 เคร่ือง

55,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมป 2551 

สําหรับฝายบริการสินเช่ือ 

สํานักงานทาพระจันทร

201,000.00 89,966.37 367,500.00
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6. ระบบคอมพิวเตอร 12,829,000.00 581,728.30

6.1 เคร่ืองพิมพสมุดคูฝาก 

จํานวน 3 เคร่ือง

120,000.00 • จัดซ้ือทดแทนของเดิม ป 2555 ,

ป 2557 และป 2558 สําหรับใชงาน

ฝายบริการเงินออมทาพระจันทร 

1 เคร่ือง สํานักงานศูนยรังสิต 2 เคร่ือง

6.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร 

PC 

จํานวน 2 เคร่ือง

80,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซ้ือต้ังแตป 2558 

เพ่ือใชงานระบบสําหรับฝายบัญชี 

ทาพระจันทร จํานวน 1 เคร่ือง และ

จัดซ้ือเพ่ิม สําหรับใชงานการพัฒนา

สารสนเทศ สํานักงานศูนยรังสิต 

จํานวน 1 เคร่ือง

6.3 เคร่ืองพิมพ 

Dotmatrix 

จํานวน 1 เคร่ือง

25,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซ้ือต้ังแตป 2547 

จํานวน 1 เคร่ืองเพ่ือใชงานระบบ 

สําหรับฝายบริการสินเช่ือ 

สํานักงานทาพระจันทร

6.4 เคร่ืองพิมพ 

Laser Jet 

จํานวน 1 เคร่ือง

60,000.00 • เพ่ือทดแทนของเดิมซ้ือต้ังแตป 2550 

จํานวน 1 เคร่ืองเพ่ือใชงานระบบ 

สําหรับฝายสินเช่ือ สํานักงานศูนยรังสิต

6.5 เคร่ืองสแกน 

จํานวน 1 เคร่ือง

20,000.00 •  จัดซ้ือเพ่ิม สําหรับฝายบริหารสหกรณ 

ทาพระจันทร เพ่ือใชงานสแกนเอกสาร

ประชุม และเอกสารตางๆ เพ่ือจัดเก็บ

ขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

6.6 ระบบคอมพิวเตอร 11,923,000.00 • สําหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบ 

Mobile Application, การจัดทํา

ระบบสํารองขอมูล (DR Site), 

การพัฒนาโปรแกรมระบบงานสินเช่ือ 

ระบบเงินฝาก, ระบบสวัสดิการ และ

อ่ืนๆ, ระบบบริหารงานสหกรณ (MIS) 

จอทีวีขนาด 55 น้ิว จํานวน 10 เคร่ือง 

พรอมอุปกรณท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

ระบบการประชุมทางไกล และ

ระบบการประชุมแบบไรกระดาษ 

(Paperless) ท้ังฮารดแวร และ

ซอฟทแวร เพ่ือรองรับการขยาย

การใหบริการ และการบริหารงาน
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6.7 โครงการนวัตกรรม

ดานบริการ

500,000.00 • สําหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบ

เงินฝากดานการเปดบัญชีผาน

บัตรประชาชนพรอมอุปกรณ

เคร่ืองอานบัตรประชาชนประเภท 

Smart Card เพ่ืออํานวยความสะดวก

แกสมาชิกผูมาเปดบัญชี รวมท้ัง

การทําธุรกรรมการฝาก-ถอนเงิน 

การบริการดานสินเช่ือและสวัสดิการ

ของสมาชิก

12,829,000.00 581,728.30 12,728,000.00

7. ที่ดิน อาคาร และ

สิ่งปลูกสราง

7.1 คาปรับปรุงสํานักงาน

และภูมิทัศนของ

สหกรณ

530,000.00 0.00 530,000.00 • เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของท้ัง 

3 สํานักงานและเพ่ือปรับปรุง

หองสําหรับจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

ดานตางๆ ตามระเบียบของ สอมธ. 

ท่ีสํานักงานศูนยรังสิต และการปรับปรุง

หองช้ัน 2 อาคาร 1 สํานักงาน

ศูนยรังสิต

530,000.00 0.00 530,000.00

รวมทั้งสิ้น 76,454,000.00 47,886,012.59 76,788,000.00

งบประมาณทั้งสิ้น

แยกไดดังตอไปนี้

1. เปนคาซื้อทรัพยสิน 201,000.00 89,966.37 367,500.00

2. ระบบคอมพิวเตอร 12,829,000.00 581,728.30 12,728,000.00

3. ที่ดิน อาคาร และ

สิ่งปลูกสราง

3.1 คาปรับปรุงสํานักงาน 530,000.00 0.00 530,000.00

4. เปนคาใชจายประจําป 62,894,000.00 47,214,317.92 63,162,500.00

เปนรอยละของรายได 4.60 3.95 5.13 • คาใชจายเทียบไดเปนรอยละ

ของประมาณการรายได

76,454,000.00 47,886,012.59 76,788,000.00

หมายเหตุ งบประมาณรายจายทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยจายได
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ครุภัณฑ และระบบคอมพิวเตอรไดรับงบประมาณ ป 2563 ท่ีไดกอหน้ีผูกพันไว จํานวน 5,252,752.50 บาท 
แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จึงขออนุมัติผูกพันงบประมาณสวนท่ีเหลือตอไปถึงป 2564

รายการ จํานวนเงิน

1. สัญญาจางเปล่ียนระบบการจัดการฐานขอมูล (Migration Database and Conversion 
Application) กับ บริษัท โซแอ็ท โซลูช่ัน จํากัด สัญญาลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
จํานวนเงินตามสัญญาเปนเงิน 2,238,440.00 บาท (สองลานสองแสนสามหม่ืนแปดพันส่ีรอย
ส่ีสิบบาทถวน) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

 ระยะเวลาดําเนินงาน 180 วัน ครบกําหนดสงมอบงาน 22 มิถุนายน 2564

2,238,440.00

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

 ระยะเวลาดําเนินงาน 240 วัน ครบกําหนดสงมอบงาน 26 สิงหาคม 2564

1,400,000.00

3. สัญญาจางปรับปรุงหนาจอกูเงินสามัญ กับ บริษัท โซแอ็ท โซลูช่ัน จํากัด 
สัญญาลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 จํานวนเงินตามสัญญาเปนเงิน 85,000.00 บาท 
(แปดหม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

 ระยะเวลาดําเนินงาน 30 วัน ครบกําหนดสงมอบงาน 7 มกราคม 2564

85,000.00

4. สัญญาจางพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานสินเช่ือเพ่ือปรับโครงสรางหน้ี กับ 
บริษัท โซแอ็ท โซลูช่ัน จํากัด จํานวนเงินตามสัญญาเปนเงิน 595,500.00 บาท 
(หาแสนเกาหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

 ระยะเวลาดําเนินงาน 90 วัน ครบกําหนดสงมอบงาน 20 กุมภาพันธ 2564
 จายเงินงวดตามสัญญาบางสวนแลวจํานวนเงิน 89,325.00 บาท
 สวนท่ีเหลือจํานวน 506,175.00 บาท จะจายชําระเม่ือตรวจรับงานตามสัญญาเรียบรอยแลว

506,175.00

5. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร PC เพ่ือทดแทนของเดิม กับ บริษัท โซแอ็ท โซลูช่ัน จํากัด 
จํานวน 23 เคร่ือง จํานวนเงินรวม 640,900.00 บาท (หกแสนส่ีหม่ืนเการอยบาทถวน) 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว ประกอบดวยเคร่ืองสําหรับงานระบบ จํานวน 20 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
27,800.00 บาท จํานวนเงิน 556,000.00 บาท และสําหรับงานธุรการ จํานวน 3 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 28,300.00 บาท จํานวนเงิน 84,900.00 บาท

 ครบกําหนดสงมอบ วันท่ี 22 มกราคม 2564

640,900.00

6. จัดซ้ือเคร่ือง IPAD สําหรับเรียกดูขอมูลระบบการประชุมแบบไรกระดาษ กับ 
บริษัท 108 โอเอ จํากัด จํานวน 25 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 11,716.50 บาท 
จํานวนเงินรวม 292,912.50 บาท (สองแสนเกาหม่ืนสองพันเการอยสิบสองบาทหาสิบสตางค) 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว กําหนดสงมอบภายใน 45 วัน ครบกําหนด 11 กุมภาพันธ 2564

292,912.50

รวม 5,163,427.50
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รายการ
ป 2563 ป 2564 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ รับจริง ประมาณการ

ดอกเบี้ยรับจากการ

ใหสมาชิกกู

278,880,000.00 245,014,182.31 249,100,000.00 • เงินใหกูแกสมาชิกจากยอดเฉล่ีย

ตลอดป 5,244.21 ลานบาท 

เปนเงิน 249.10 ลานบาท

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 522,270,000.00 464,438,575.98 358,430,000.00 • ต๋ัวสัญญาใชเงินจากยอดเฉล่ีย 

3,000.10 ลานบาท 

เปนเงิน 98.40 ลานบาท

• ใหสหกรณอ่ืนกู จากยอดเฉล่ีย 

7,409.26 ลานบาท 

เปนเงิน 259.28 ลานบาท

• ฝากออมทรัพยไวกับธนาคาร 

จากยอดเฉล่ีย 300.00 ลานบาท 

เปนเงิน 0.75 ลานบาท

ผลตอบแทนการลงทุน 567,210,000.00 486,219,892.62 624,380,000.00 • เปนเงินปนผลตามอัตราการถือหุน

และดอกเบ้ียการลงทุนใน

หลักทรัพยรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, 

ตราสารการเงิน และการลงทุนอ่ืน 

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ท่ีรัฐวิสาหกิจจัดต้ังข้ึน, 

หนวยลงทุนของกองทุนรวม

ท่ีมีวัตถุประสงคในการลงทุนตาม 

พ.ร.บ. สหกรณ มาตรา 62 จาก

ยอดเฉล่ีย 17,793.85 ลานบาท 

เปนเงิน 624.38 ลานบาท

คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 39,900.00 30,000.00 • คาดวาจะรับสมาชิก 300 ราย

อื่นๆ 10,000.00 703,929.62 10,000.00

1,368,400,000.00 1,196,416,480.53 1,231,950,000.00

ประมาณการรายได�ประจําป� 2564
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รายการ
ป 2563 ป 2564 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ จายจริง ประมาณการ

 1. ดอกเบ้ียจาย 731,060,000.00 652,437,349.90 638,850,000.00 • เงินฝากประเภทตางๆ เงินกูยืม

และต๋ัวเงิน

 2. เงินเดือน 25,374,000.00 22,835,688.00 25,603,500.00

 3. คาตอบแทน 3,543,000.00 2,786,370.50 3,943,000.00

 4. คาวัสดุ 2,200,000.00 1,549,692.91 2,200,000.00

 5. คาใชสอย 31,777,000.00 20,128,365.76 31,416,000.00

 6. เงินสมทบกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ

2,944,000.00 2,279,774.85 2,944,000.00

 7. คาเส่ือมราคาและ

คาตัดจาย

7,400,000.00 3,332,871.93 5,500,000.00

 8. หน้ีสงสัยจะสูญ 100,000.00 1,997,131.47 10,000,000.00

 9. หน้ีสูญ 0.00 614,504.85 0.00

 10. สวนเกินมูลคาหุนกู

ตัดจําหนาย
0.00 1,713,905.05 1,710,000.00

 11. หน้ีสงสัยจะสูญ - 

ดอกเบ้ียคางรับ

0.00 1,460,204.38 0.00

804,398,000.00 711,135,859.60 722,166,500.00

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป� 2564

รายการ
ป 2563 ป 2564 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ทําได ประมาณการ

1. ประมาณการรายได 1,368,400,000.00 1,196,416,480.53 1,231,950,000.00

2. ประมาณการคาใชจาย 804,398,000.00 711,135,859.60 722,166,500.00

3. กําไรสุทธิ 564,002,000.00 485,280,620.93 509,783,500.00

ประมาณการค�าใช�จ�ายประจําป� 2564
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ในป 2563 สหกรณมีสินทรัพยรวม 32,336.40 ลานบาท ตราสารการเงินระยะยาวท่ีมีความม่ันคงประมาณ 
15,513.85 ลานบาท และมีเงินรับฝากประมาณ 20,247.20 ลานบาท การบริหารงานจึงตองเพ่ิมความระมัดระวัง
โดยเฉพาะอยางย่ิงสหกรณท่ีมีระบบเงินรับฝากเปนทุนดําเนินงานท่ีสําคัญ จึงจําเปนจะตองเตรียมการวางแผนใหเปนไป
อยางรอบคอบและรัดกุม หากเกิดความจําเปนจะตองใชเงิน ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางเรียบรอย พรอมท่ีจะ
รองรับภาวะวิกฤติตางๆ เพ่ือใหบริการสมาชิกไดอยางตอเน่ือง จึงขอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเงินท่ีสหกรณจะกูยืม
หรือการค้ําประกันประจําป 2564 ในวงเงิน 9,000 ลานบาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

การพิจารณาวงเงินที่สหกรณ�จะกู�ยืมหรือการคํ้าประกันประจําป� 2564
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ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กําหนดดังน้ี “ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ
เลือกต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวนํารายงานเสนอตอท่ีประชุมใหญ

จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการไววาถาเปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน 

ถาเปนนิติบุคคลใหมีจํานวนหน่ึงนิติบุคคล
มติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2543 ไดพิจารณาแลวมีมติวา สอมธ. มีความเปนสถาบันการเงินท่ีจําเปนตอง

รักษาในดานขอมูลเปนอยางดี ตองมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับขณะน้ี สอมธ. มีสินทรัพยและการใหบริการ
ท่ีมีปริมาณคอนขางสูง จึงเห็นสมควรเลือกผูตรวจสอบกิจการท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีความชํานาญและความรอบรูในเร่ืองการเงิน
และการบัญชี และควรกําหนดไวเปนระเบียบเพ่ือกําหนดคุณสมบัติ และการสรรหาตอไปน้ัน

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 49/2563 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2564 จึงไดพิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 1 ราย เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564 คือ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ประจําป 2564 คือ
1. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด โดยมีนางวรกร แชมเมืองปก เปนผูตรวจสอบกิจการ
2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบไมเกิน 180,000 บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถวน)

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

พิจารณาเลือกผู�ตรวจสอบกิจการและกําหนดค�าตอบแทนการตรวจสอบ
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สอมธ. เปนสหกรณท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 
โดย สอมธ. เปนผูคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณและไดข้ึนทะเบียนเปน
ผูสอบบัญชีสหกรณไวตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด และ สอมธ. ไดมีผูสอบบัญชีภาคเอกชนต้ังแตป 2536 
เปนตนมาน้ัน

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 49/2563 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2564 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี
จํานวน 2 ราย เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2564 คือ

1. บริษัท สํานักงานสามสิบส่ี ออดิต จํากัด
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติคัดเลือกผูสอบบัญชี เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2564 

คือ
1. บริษัท สํานักงานสามสิบส่ี ออดิต จํากัด โดยมี นางสุคนธ ฤทธิโรจน เปนผูสอบบัญชี 

และเลือกนางสาวกมลทิพย สุทธิพินิจธรรม ผูสอบบัญชีบริษัท สํานักงานสามสิบส่ี ออดิต จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีสํารอง

2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบไมเกิน 175,000 บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าธรรมเนียมการตรวจสอบ
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ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 64 เงินของสหกรณน้ัน สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปน้ี

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(3) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซ้ือหุนของธนาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(5) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน
(6) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ 

โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ท้ังน้ี ในการดําเนินนโยบายดานการลงทุนของ สอมธ. ท่ีผานมาเปนเวลาหลายปไดใชชองทางการลงทุนในขอท่ี 

(1) (3) (5) และ (7) อยูแลว

พิจารณาอนุมัติหลักการ การนําเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ� 
ในหลักทรัพย�ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ�แห�งชาติ
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อน่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด มีทุนสํารอง จํานวน 
1,513.19 ลานบาท

ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารการลงทุนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด สามารถปรับตัว
กับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางยืดหยุน คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมคร้ังท่ี 15/2563 วันท่ี 
14 ธันวาคม 2563 จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 3 (7) (8) และขอ 4 ได ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2563

จึงเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เพ่ือพิจารณา
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ตามท่ี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสระบบ
สารสนเทศ ปรับปรุงระบบเว็บไซตฐานขอมูลสวนตัวของสมาชิก ซ่ึงสมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซต และ
สามารถพิมพใบเสร็จประจําเดือนไดดวยตนเอง ผานทางเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ไดทุกท่ี ทุกเวลา และเปนการปองกัน
ขอมูลดานตางๆ ของสมาชิกไมใหเปดเผยแกบุคคลอ่ืน เน่ืองจากเปนขอมูลสวนบุคคล

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 49/2563 ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 วันท่ี 13 มกราคม 2564 จึงมีมติใหยกเลิก
การสงใบเสร็จประจําเดือนใหแกสมาชิกต้ังแตเดือน มีนาคม 2564 เปนตนไป ยกเวนสมาชิกสังกัดท่ัวไป สมาชิกสังกัดท่ัวไป 
(ขาราชการบํานาญ และลูกจางบําเหน็จรายเดือน) ยังคงสงใบเสร็จตามปกติ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

พิจารณายกเลิกการส�งใบเสร็จประจําเดือน
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