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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
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 46 ปขึ้นไป  ไดรับ 230,000 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

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

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

เมื่อสมาชิกสมรสและไดจดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมาย จะไดรับการชวยเหลือรายละ 1,500 บาท
ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกผู�เป�นโสด

สมาชิกที่เปนโสดที่เปนสมาชิกใน สอมธ. ตั้งแต 15 ปขึ้นไป และมีอายุครบ 50 ปบริบูรณ
ไมเคยขอรับสวัสดิการของ สอมธ. เกี่ยวกับบุตรจะไดรับสวัสดิการในอัตราคนละ 1,500 บาท
ทุนเพื่อสมทบเป�นค�ารักษาพยาบาล

สหกรณจะจายเงินสมทบเปนคารักษาพยาบาลใหเฉพาะสมาชิกที่เขารับการรักษาประเภทคนไขใน
อัตราวันละแตไมเกินครั้งละ 20 วันตอครั้ง 300 บาท

สวัสดิการ



ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

สอมธ. มอบทุนการศึกษาแกบุตรของสมาชิกประจําป ดังนี้
❁ 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
**ผูมีสิทธิยื่นตองชําระคาหุนกอนวันประกาศรับทุนการศึกษา**
กองทุนเกษียณอายุราชการ

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

2. กรณีลาออกจากราชการหรืองานประจํา เมื่อมีอายุนอยกวา 50 ป แตรับราชการหรืองานประจําตั้งแต 25 ป ขึ้นไป
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 10 ป ถึง 15 ป 5,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 16 ป ถึง 20 ป 10,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 21 ป ถึง 25 ป 15,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 26 ป ถึง 30 ป 20,000 บาท
❁ เปนสมาชิกตั้งแต 31 ปขึ้นไป 25,000 บาท
กรณีสมาชิกอายุครบ 61 ป� ถึง 90 ป�บริบูรณ�

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



ผมขอแสดงความยินดีกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด ที่ได ดําเนินงานประสบความสําเร็จอีกปหน่ึง
สมตามวัตถุประสงคที่ได จัดต้ังข้ึนเพื่อสงเสริมการออมทรัพย ช วย
บรรเทาความเดือดรอนทางการเงินในคราวที่จําเปน ชวยสนับสนุนดาน
สวัสดิการใหกับสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํากัด เป นองคกรท่ีช วยเสริมสร างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของสมาชิกซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหดียิ่งข้ึน ตามหลักการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันของสหกรณ

ในขณะเดียวกันสหกรณฯ ตองดําเนินงานในฐานะที่เปนองคกรท่ีรับฝากเงินและใหกู เงิน อันเปน
การดําเนินงานทางธุรกิจที่ตองทําอยางระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของสมาชิกท่ีฝากเงินดวย จึงขอให
รักษาสมดุลทั้งในการผอนคลายความเดือดรอนของสมาชิก และดูแลใหเกิดความม่ันคงของสหกรณฯ
ไปพรอมกัน จักไดเปนประโยชนทั้ง 2 ดาน และสหกรณฯ จะไดยืนยงโดยสมาชิกมีความเช่ือมั่นตลอดไป

สุดทายนี้ ขออวยพรใหคณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่ และสมาชิก สอมธ. ทุกทานมีความสุข
ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป และขอให สอมธ. มีความม่ันคง ดํารงอยูสืบไป

 (ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร)
 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารจาก
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด เปนองคกร
ที่มีความสําคัญตอประชาคมธรรมศาสตร ไดอยูเคียงคูกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรมาเปนระยะเวลากวา 46 ป ตลอดเวลาท่ีผานมา สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไดดําเนินการอันประโยชน
ตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหลายประการ ทั้งในดานบรรเทาความ
เดือดรอนทางการเงิน ที่อยูอาศัย สวัสดิการ และการใหคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของประชาคมธรรมศาสตร รวมไปถึงขบวนการสหกรณ ประกอบกับผลการดําเนินงานของ สอมธ.
ไดพั นาเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง ทั้งในแงของทุนดําเนินงาน ซึ่งเขาสู หลักสามหมื่นลานบาท และ
จํานวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จในการบริหารงานของ สอมธ. ที่ยังคงยึดม่ันในหลักการสหกรณ
ในเรื่องการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับมวลสมาชิก โดยการสงเสริมการออมเงิน
ที่ใหผลตอบแทนสูงกวาสถาบันการเงินภายนอก การใหสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยท่ีเปนธรรมแกสมาชิก และ
รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมายที่เปนประโยชนตอสมาชิก ซึ่งลวนเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ผลการดําเนินงานที่ไดรับความสําเร็จนี้ เกิดจากการทํางานรวมกันของสมาชิก คณะกรรมการ
ดําเนินการ และเจาหนาที่ สอมธ. ทุกคน ซึ่งถือเปนองคประกอบสําคัญในการพั นา สอมธ. ใหเจริญกาวหนา
ยิ่งๆ ขึ้นไป

ในวาระครบรอบการดําเนินงานประจําป 2561 ดิฉันขอขอบคุณและชื่นชมตอสมาชิก คณะกรรมการ
ดําเนินการ และเจาหนาที่ทุกคน ที่ไดรวมมือกันบริหาร สอมธ. จนประสบความสําเร็จอีกปหนึ่ง และขอให
สอมธ. เจริญกาวหนา สรางความม่ันคงใหกับสมาชิก และอยูคูกับมหาวิทยาลัยสืบไป

 (รองศาสตราจารยเกศินี วิ ูรชาติ)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารจาก
อธิการบดี
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ป 2561 นับเปนปที่ดีสําหรับการบรรลุเปาหมายทางการเงิน
ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตสิ่งที่สําคัญที่สุด
ในการบริหารงานสหกรณนั้น คือ เปาหมายความอยู ดีกินดี ภายใต
หลักการอุดมการณของสหกรณ ภายใตเปาหมายดังกลาว ทําให สอมธ. 
ไมใชองคกรที่แสวงหากําไรสูงสุด แตเปนองคกรที่มีความรวมมือจาก
สมาชิกในการดําเนินเปาหมายของสหกรณ และเสริมสรางให สอมธ.
เปนองคกรของสมาชิกอยางแทจริง

บทบาทของสมาชิกในการบริหารสหกรณนั้น มีตั้งแตการลงคะแนนเลือกคนดี คนเกง เขาไปบริหาร
สหกรณ เขารวมการประชุมใหญสามัญ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามแตโอกาสจะอํานวย ซึ่งการมีสวนรวมของ
สมาชิกน้ันจะชวยสงเสริมใหการบริหารงานของสหกรณดียิ่งข้ึน

ป 2562 สอมธ. มีความจําเปนตองปรับโครงสรางภายในอยางมาก เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง
ดานกฎหมาย และภาวะการแขงขันที่เปล่ียนแปลงไป ในปนี้มีความจําเปนตองเปดการประชุมใหญวิสามัญ
และอาจมีการทําประชามติในเรื่องที่สําคัญ ดังนั้น ผมอยากใหสมาชิกติดตามขาวสารของ สอมธ. อยางใกลชิด
ผานชองทางตางๆ

ผมขอขอบคุณสมาชิก ที่ปรึกษา เจาหนาท่ี คณะกรรมการทุกทาน ตลอดจนผูบริหารมหาวิทยาลัย
และผูทรงคุณวุ ิที่ใหคําปรึกษา ที่มีสวนรวมในการสนับสนุนผลักดันให สอมธ. เปนองคกรชั้นนํา ในปท่ีผานมา
สอมธ. ไดรับการประเมินใหเปนสหกรณออมทรัพยระดับ “ดีเลิศ” จากกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งเปนความ
ภาคภูมิใจและเปนอีกหนึ่งเปาหมายท่ีจะตองรักษาความดี ชื่อเสียง และความม่ันคงสืบรุนตอรุนตอไป

 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี)
 ประธานกรรมการ

สารจาก
ประธานกรรมการ สอมธ.
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิและที่ปรึกษา สอมธ. ป� 2561

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ

ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

รองศาสตราจารยเกศินี วิ ูรชาติ

ผูชวยศาสตราจารยเต็มใจ สุวรรณทัต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จรรยศุภรินทร

รองศาสตราจารย ดร.มนูญ พาหิระ

ที่ปรึกษา

นายปรเมศวร อินทรชุมนุม

ดร.อํานวยพล แจงเจริญ
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ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ประชา คุณธรรมดี
ประธานกรรมการ

นายอภินันท� ชูหนู
รองประธานกรรมการ

ว�าที่ ร.ต.อดิศร เอ่ียมสะอาด
รองประธานกรรมการ

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท�
รองประธานกรรมการ

นางสาวดุษฎี ช�วงแก�ว
เหรัญญิก

นายธนินท�รัฐ สุขสมกุลนันท�
กรรมการและเลขานุการ

่ ่
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รองศาสตราจารย� ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ�
กรรมการ

นายจําลอง พันธุฤทธิ์
กรรมการ

นายบุญเลิศ วั่นเส็ง
กรรมการ

นางสาวบรรจง นํ้านวล
กรรมการ

นายพุทธิวัฒน� วิเศษสิงห�
กรรมการ

นางรัมภาพร สํารองกิจ
กรรมการ

นางสาวสายฝน อําพันศรี
กรรมการ

นายสิทธิชัย พันเศษ
กรรมการ

นางกนกรดา ศรวารี
กรรมการ

้

์

่



นายรังษี ธารารมย�
ผูจัดการ

นางสาวนงลักษณ� สีนวลนนท�สกุล
ผูชวยผูจัดการ

นางบุศริน ช�างอยู�
ผูชวยผูจัดการ

นางสาวนิตยา โชครักษ�
ผูชวยผูจัดการ

นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก
หัวหนาฝายบริการเงินออม

นายนุกูลกิต เรืองศรี
หัวหนาฝายบริการสินเชื่อ

นางทิพวรรณ วัฒนสิทธ์ิกุล
เจาหนาที่อาวุโส

นางสาววาสนา กิ่งแก�ว
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวนุชจรี เทียนขาว
เจาหนาที่บริการเงินออม

นายสุเมธ คงกล�อม
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวนันทกา เทพดินินทร�
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางแพรวดาว วงศ�เฉลียว
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวธิดารัตน� เข็มเพ็ชร
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นายนิธิโรจน� แก�ววิเชียร
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวจงกลพร แตงเจริญ
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นายภาณุวัฒน� ขวัญเซ�ง
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวโชติมา รักรุ�งเรือง
เจาหนาที่บัญชีและประมวลผล

นางกิติยา รามณรงค�
เจาหนาที่บัญชีและประมวลผล

นางสุนันทา ญาณศีล
เจาหนาที่บริหารสหกรณ

นางสาวรักชนก นาคนาค
เจาหนาที่บริหารสหกรณ

ั ี ��

ิ่่่ �

ิ ั �� ็ ็

โ ิ ั � ื

ั �� ี ��

ี ี

ั ็ ็

ิ ิโ �� � ิ ี

ิ ิ ��

ิ � �

�

ิ ื ี

ิ

ั ี

ิ โ ั ��

ั ิ ิ ��

�� ีิ ั ิ ิ์์์

ั �� ั �

ั

เจ�าหน�าที่ สอมธ. สํานักงานท�าพระจันทร� ประจําป� 2561



นายชวินโรจน� โชครัตนมณฑล
พนักงาน

นางสาวกานดา เอี่ยมละออง
พนักงาน

นางแสงเทียน ปรุงแสง
ผูชวยผูจัดการ

นางศิวาพร ไชยวานิช
หัวหนาฝายบริการเงินออม

นางพรชนัน โรจนเสน
เจาหนาที่อาวุโส

จ.ส.ต.หญิงศรีสุรีย� มีแสงเงิน
หัวหนาฝายสาขายอยคณะแพทยศาสตร

นางสาวสุธารัตน� จันทเนตร
เจาหนาที่อาวุโส

นางจันทวรรณ คุณนามพันธ�
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวมณธิชา ถาวรวยัคฆ�
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวณัฐณิชา งานขยัน
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวภัทรพร เสนาจันทร�
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวธนัชพัชร� ฤกษ�ดี
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวชนัดดา พิกุล
เจาหนาที่บริการเงินออม

นางสาวอรวรรณ กุลเกียรติงามดี
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวประภัสสร ทวีสิน
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นายป�ณณวิชญ� ชุ�มชื่น
เจาหนาที่บริการสินเชื่อ

นางสาวอุษณา เทียนมั่น
เจาหนาที่บริหารสหกรณ

นายชรินทร� เทียรใส
พนักงาน
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ในป 2561 สมาชิก สอมธ. ยังใหความเชื่อม่ันตอคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาท่ี สอมธ. ที่ยึดม่ัน
ในหลักการ ความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใสตรวจสอบได ความเอ้ืออาทร การบริการท่ีรวดเร็ว และคํานึงถึงความม่ันคง
ของสหกรณ โดยการนําเงินไปลงทุนที่ไมเสี่ยงภัย หรือมีความเสี่ยงนอยที่สุด และใหผลตอบแทนทางการเงินที่ดี รวมทั้ง
มีการจัดสรรผลประโยชนสูงสุดกลับคืนสูมวลสมาชิก รวมถึงชุมชนและสังคม ในป 2561 นับวา สอมธ. ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานในเกณ ที่นาพึงพอใจ จํานวนสมาชิก สอมธ. ไดเพิ่มขึ้นจาก 9,372 คน ในป 2560 เปน 9,650 คน
ในป 2561 หรือเพ่ิมขึ้น 278 คน เน่ืองจากบุคลากรรุนใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความประสงคสมัครเปน
สมาชิก และพอใจในสิทธิประโยชนที่จะไดรับจากการเปนสมาชิก สอมธ. และความม่ันคงของ สอมธ. ในขณะที่
ทุนดําเนินงานไดเพิ่มขึ้นจาก 27,731.69 ลานบาท ในป 2560 เปน 30,286.12 ลานบาท ในป 2561 หรือเพ่ิมขึ้น
2,554.43 ลานบาท หรือรอยละ 9.21 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากจาก 17,659.60 ลานบาท ในป 2560
เปน 19,062.89 ลานบาท ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้น 1,403.29 ลานบาท หรือรอยละ 7.95 สมาชิกผูฝากมีความเชื่อมั่น
ในความมั่นคงของ สอมธ. และผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่สูงกวาที่จะไดจากสถาบันการเงินอื่น ในขณะที่
ทุนเรือนหุนไดเพ่ิมขึ้นจาก 4,875.33 ลานบาท ในป 2560 เปน 5,336.21 ลานบาท ในป 2561 หรือเพ่ิมขึ้น
460.88 ลานบาท หรือรอยละ 9.45 เน่ืองจากสมาชิกมีความพอใจในอัตราเงินปนผลของทุนเรือนหุนของ สอมธ.ที่อยูใน
อัตราที่สูงมาก (รอยละ 7 ในป 2560) จึงทําใหมีสมาชิกถือหุนเพิ่มมากขึ้นในรอบป 2561 ทุนสํารอง และทุนสะสมอื่นๆ
เพิ่มขึ้นจาก 1,606.76 ลานบาท ในป 2560 เปน 1,698.02 ลานบาท ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้น 91.26 ลานบาท หรือ
รอยละ 5.68 เน่ืองจาก สอมธ. มีขอบังคับฯ ที่กําหนดใหจัดสรรกําไรสุทธิไมตํ่ากวารอยละ 20 เขาเปนทุนสํารองทุกป
ในขณะท่ีเงินกูยืมของ สอมธ. ไดเพิ่มขึ้นจาก 3,590.00 ลานบาท ในป 2560 เปน 4,189.00 ลานบาท ในป 2561 หรือ
เพิ่มขึ้น 599.00 ลานบาท หรือรอยละ 16.69

การบริหารเงินทุนที่สําคัญของ สอมธ. ประกอบดวย เงินใหกูแกสมาชิก เงินใหกูแกสหกรณอื่น เงินลงทุนระยะสั้น
และระยะยาวที่ใหผลตอบแทนสูงและเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด เงินฝากธนาคารพาณิชย และชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด ที่มีจุดมุ งหมายเพื่อรักษาสภาพคลอง เปนยอดรวมทั้งสิ้น 30,463.00 ลานบาท โดยเปน
เงินใหกู แกสมาชิกจํานวนเงิน 5,441.60 ลานบาท (ประกอบดวย เงินกู สามัญ 2,091.77 ลานบาท เงินกู ฉุกเฉิน
20.15 ลานบาท และเงินกูพิเศษ 3,329.68 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 5.00 เทานั้น) เงินใหกู แก
สหกรณอื่น 10,947.63 ลานบาท และเงินลงทุนดานอื่น ประกอบดวย เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณ และตราสารการเงิน
อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 14,073.77 ลานบาท

ในป 2561 สอมธ. มีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,241.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 ซึ่งมีรายได 1,153.88 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 87.87 ลานบาท หรือรอยละ 7.62 โดยรายไดของ สอมธ. ประกอบดวย ดอกเบ้ียรับเงินใหสมาชิกกู จํานวน
268.55 ลานบาท (รอยละ 21.63) ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน จํานวน 972.92 ลานบาท (รอยละ 78.35) และรายไดอื่นๆ
จํานวน 0.28 ลานบาท (รอยละ 0.02) ในขณะที่คาใชจายของ สอมธ. ไดเพิ่มขึ้นจาก 677.73 ลานบาท ในป 2560
เปน 720.78 ลานบาท ในป 2561 หรือเพ่ิมข้ึนจํานวน 43.05 ลานบาท หรือรอยละ 6.35 ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจาย
จากดอกเบี้ยจาย เปนจํานวน 669.08 ลานบาท (รอยละ 92.82 ของคาใชจายทั้งหมด) และคาใชจายในการดําเนินงาน
จํานวน 51.70 ลานบาท (รอยละ 7.18 ของคาใชจายทั้งหมด) ทําใหในป 2561 สอมธ. มีกําไรสุทธิ 520.97 ลานบาท

ผลการดําเนินงานในรอบป� 2561
โดยประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
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ในดานการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกในป 2561 สอมธ. ไดใชจายเงินทุนสาธารณประโยชนแกสมาชิกเปนจํานวน
6,334,400.00 บาท โดยจายเปนเงินเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 3,355,100.00 บาท จายเพ่ือสวัสดิการของ
สมาชิก 2,914,800.00 บาท (การสมรส การศพ คารักษาพยาบาล สมาชิกผู เปนโสด) เพื่อกิจกรรมการกุศลของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร กฐนิพระราชทาน จาํนวน 40,000.00 บาท และชวยเหลอืสมาชิกประสบภยัพบิตั ิ24,500.00 บาท
จายเงินกองทุนทดแทน เปนเงิน 8,725,031.00 บาท ประกอบดวย จายคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุเปนเงิน 1,505,631.00 บาท
สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 25 ราย เปนเงิน 2,765,400.00 บาท จายคาสินไหมคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ จํานวน
63 ราย เปนเงิน 552,957.09 บาท จายเงินสินไหมทดแทนเน่ืองจากสมาชิกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จํานวน 2 ราย
เปนเงิน 600,000.00 บาท จายเงินกองทุนทดแทนรายปใหแกสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 61 ป ถึง 90 ป จํานวน 623 ราย
เปนเงิน 4,454,000.00 บาท และจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 95 ราย เปนจํานวนเงิน 4,050,000.00 บาท

ในดานการพั นาคุณภาพวิชาการแกสมาชิกไดจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานท่ี 1 คร้ัง จํานวน 210 คน ระหวาง
วนัที ่1–2 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลยั ชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุี ใชจายเงินจาํนวน 477,146.00 บาท จดัสมัมนาสมาชกิ
ตามหนวยงาน 8 หนวยงาน (กองแผนงาน กองทรัพยากรมนุษย กองคลัง กองบริหารศูนยรังสิต คณะสหเวชศาสตร
โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ คณะแพทยศาสตร กองบริหารการวิจัย) ใหเงินสนับสนุน 58,400.00 บาท จัดโครงการสงเสริม
จริยธรรม จํานวน 2 คร้ัง ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 จดัเล้ียงอาหารเด็กกําพราวัดสระแกว จังหวัดอางทอง และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสรางอุโบสถ ณ วัดจันทรมณี จังหวัดอางทอง มีคาใชจาย
เงินจํานวนทั้งสิ้น 213,800.00 บาท

ในดานการพั นาคุณภาพของกรรมการและเจาหนาท่ี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
ไดเปนผูดําเนินการจัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ รวมกับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด และ
สหกรณออมทรัพยจุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ระหวางวันที่ 16–18 พ ศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม ในหัวขอเรื่อง “ทะลุมิติ...ฝาวิก ติสหกรณออมทรัพยไทย”

ในดานการประชาสัมพันธ ไดจัดทําวารสารประจําเดือนของ สอมธ. จัดทําแผนปลิวประชาสัมพันธขาวสารเรงดวน
ควบคูกันไปกับการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซตออนไลน มีการจัดงานเล้ียงเกษียณอายุราชการประจําป 2561 ณ โรงแรม
มริาเคิลแกรนด กรงุเทพฯ เพ่ือตอบแทนสมาชิกทีม่อีปุการคุณแก สอมธ. มสีมาชิกเกษียณอายุราชการ ผูบรหิารมหาวิทยาลัย
และผูบริหารระดับคณะตางๆ คณะกรรมการดําเนนิการ และเจาหนาที่เขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น 140 คน ใชจายไปจํานวน
176,750.00 บาท

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

ในป 2561 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ยังคงไดรับการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการ
จากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมสงเสริมสหกรณในระดับดีเลิศ
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คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป� 2561

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 47 ประจําป 2561 ประกอบดวย
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานกรรมการ
 2. นายอภินันท ชูหนู รองประธานกรรมการ
 3. วาที่รอยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด รองประธานกรรมการ
 4. นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท รองประธานกรรมการ
 5. นางสาวดุษฎี ชวงแกว เหรัญญิก
 6. นางกนกรดา ศรวารี กรรมการ
 7. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ กรรมการ
 8. นายจําลอง พันธุ ทธิ กรรมการ
 9. นายบุญเลิศ วั่นเส็ง กรรมการ
10. นางสาวบรรจง นํ้านวล กรรมการ
11. นายพทุธิวั น วิเศษสิงห กรรมการ
12. นางรัมภาพร สํารองกิจ กรรมการ
13. นางสาวสายฝน อําพันศรี กรรมการ
14. นายสิทธิชัย พันเศษ กรรมการ
15. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งผูมีความรูความสามารถและประสบการณดานการบริหารงานเขามาชวยในการ
ใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนเพ่ือใหการบริหารงานเกิดความคลองตัว จึงไดแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 
เพื่อรับผิดชอบดําเนินงาน สอมธ. ดังนี้

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ และท่ีปรึกษา สอมธ. ป� 2561

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ
ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
รองศาสตราจารยเกศินี วิ ูรชาติ
ผูชวยศาสตราจารยเต็มใจ สุวรรณทัต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จรรยศุภรินทร
รองศาสตราจารย ดร.มนูญ พาหิระ

ที่ปรึกษา
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
ดร.อํานวยพล แจงเจริญ
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1. ณะอนกรรมการ าง น
ทําหนาที่การวางแผนและกําหนดแนวทาง และทิศทางนโยบายของสหกรณ การประเมินผล การดําเนินงาน

ของสหกรณ วางมาตรการและแนวทางเงินออมและเงินกูของสมาชิก รวมทั้งการวางแผน เพื่อการดําเนินการโครงการตางๆ
เพื่อความกาวหนาและเจริญเติบโตของ สอมธ. ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานอนุกรรมการ
 2. นายอภินันท ชูหนู อนุกรรมการ
 3. วาที่รอยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด อนุกรรมการ
 4. นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท อนุกรรมการ
 5. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท อนุกรรมการ
 6. นางสาวดุษฎี ชวงแกว อนุกรรมการ
 7. นางรัมภาพร สํารองกิจ อนุกรรมการ
 8. นางสาวสายฝน อําพันศรี อนุกรรมการ
 9. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 10. นางบุศริน ชางอยู อนุกรรมการ
 11. นางแสงเทียน ปรุงแสง อนุกรรมการ
 12. นางสาวนิตยา โชครักษ อนุกรรมการ
 13. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล เลขานุการ

2. ณะกรรมการอําน ยการ
ทําหนาที่บริหารและควบคุมสภาพคลองทางการเงินของสหกรณ การบริหารเงินเพื่อการลงทุน รวมทั้งการควบคุม

บริหารงานจัดการ และการบริหารทั่วไป ประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ
ผูจัดการ และผูชวยผูจัดการ ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานกรรมการ
 2. นายอภินันท ชูหนู กรรมการ
 3. วาที่รอยตรี อดศิร เอี่ยมสะอาด กรรมการ
 4. นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท กรรมการ
 5. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท กรรมการ
 6. นางสาวดุษฎี ชวงแกว กรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย กรรมการ
 8. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล กรรมการ
 9. นางบุศริน ชางอยู กรรมการ
 10. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 11. นางสาวนิตยา โชครักษ เลขานุการ
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3. ณะกรรมการเงินกพิเ ละ กเ ิน
ทําหนาที่พิจารณากล่ันกรองคําขอกู ประเภทพิเศษ วางแนวทาง ตรวจสอบ ติดตามใหเปนไปตามระเบียบ

แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ และมีอํานาจในการอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน ดังมีรายนามตอไปนี้
 1. นายอภินันท ชูหนู ประธานกรรมการ
 2. วาที่รอยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด กรรมการ
 3. นางสาวดุษฎี ชวงแกว กรรมการ
 4. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท กรรมการ
 5. นายบุญเลิศ วั่นเส็ง กรรมการ
 6. นางรัมภาพร สํารองกิจ กรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย กรรมการ
 8. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 9. นายนุกูลกิต เรืองศรี เลขานุการ

4. ณะกรรมการเงินก ามั
ทําหนาที่พิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินประเภทสามัญ และเงินกูขาราชการออกนอกระบบ การตรวจสอบ การติดตาม

รวมท้ังการวางแนวทางตางๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ และวัตถุประสงคของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ ดังมีรายนาม
ตอไปนี้

 1. นายอภินันท ชูหนู ประธานกรรมการ
 2. นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท กรรมการ
 3. นายบุญเลิศ วั่นเส็ง กรรมการ
 4. นางสาวบรรจง นํ้านวล กรรมการ
 5. นายพุทธิวั น วิเศษสิงห กรรมการ
 6. นางสาวสายฝน อําพันศรี กรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย กรรมการ
 8. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
 9. นายนุกูลกติ เรืองศรี เลขานุการ

5. ณะอนกรรมการพิจารณาเงินทนเพ่อการ า ารณประ ย น เงินกองทนทด ทน ละกองทนเก ียณ
อายรา การ
ทาํหนาทีอ่นมุตัคิาํขอรับการชวยเหลอืการ าปนกิจสงเคราะห สาธารณภยั หรอืภยัพบิตัติางๆ เงินทุนเพือ่การศึกษา

เงินกองทุนทดแทน และเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ รวมทั้งการวางแนวทางในการใหการสงเคราะห และสวัสดิการตางๆ
เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือแกสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอนและอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบ ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. นางรัมภาพร สํารองกิจ ประธานอนุกรรมการ
 2. วาที่รอยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด อนุกรรมการ
 3. นางสาวดุษฎี ชวงแกว อนุกรรมการ
 4. นางกนกรดา ศรวารี อนุกรรมการ
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 5. นายจําลอง พันธุ ทธิ อนุกรรมการ
 6. นายสิทธิชัย พันเศษ อนุกรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 8. นางแสงเทียน ปรุงแสง อนุกรรมการ
 9. นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก เลขานุการ

6. ณะอนกรรมการ ิ าการเพ่อการ ก า กรณออมทรัพย
ทําหนาที่จัดอบรม สัมมนา และวิเทศวิชาการ เพื่อพั นากรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก โดยมีจุดประสงค

เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และใหขอมูลแกกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกในบทบาทหนาที่ของตนเอง อันจะกอใหเกิด
การพั นาเจริญเติบโตแก สอมธ. อยางมีเสถียรภาพ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ตลอดจนจัดอบรมสัมมนาแกขบวนการ
สหกรณทั่วไป ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท ประธานอนุกรรมการ
 2. วาที่รอยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด อนุกรรมการ
 3. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ อนุกรรมการ
 4. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท อนุกรรมการ
 5. นายบุญเลิศ วั่นเส็ง อนุกรรมการ
 6. นางสาวบรรจง นํ้านวล อนุกรรมการ
 7. นายพุทธิวั น วิเศษสิงห อนุกรรมการ
 8. นางสาวสายฝน อําพันศรี อนุกรรมการ
 9. นางสาวนิตยา โชครักษ เลขานุการ

7. ณะอนกรรมการประ า ัมพัน
ทําหนาที่เผยแพรขาวสาร และใหความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานของ สอมธ. แกมวลสมาชิก เสริมสราง

ความเขาใจอันดีระหวาง สอมธ. สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ี ตลอดจนสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี
กับสหกรณอื่น ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. นางสาวสายฝน อําพันศรี ประธานอนุกรรมการ
 2. นางกนกรดา ศรวารี อนุกรรมการ
 3. นายจําลอง พันธุ ทธิ อนุกรรมการ
 4. นางสาวบรรจง นํ้านวล อนุกรรมการ
 5. นายพุทธิวั น วิเศษสิงห อนุกรรมการ
 6. นางรัมภาพร สํารองกิจ อนุกรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 8. นางบุศริน ชางอยู อนุกรรมการ
 9. นางสุนันทา ญาณศีล เลขานุการ
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8. ณะอนกรรมการ อมพิ เตอร
ทําหนาที่ในการศึกษา วางแผน และพั นาระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเกี่ยวกับ

การใหบรกิารแกสมาชกิและการบริหารงานใหเหมาะสมกับขนาด และธรุกจิของ สอมธ. ใหเปนไปอยางตอเนือ่ง ทัง้ในปจจบุนั
และอนาคต รวมถึงการจัดซื้อ จัดจาง และการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ดังมีรายนามตอไปนี้

 1. ดร.อํานวยพล แจงเจริญ ที่ปรึกษา
 2. วาที่รอยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด ประธานอนุกรรมการ
 3. นายอภินันท ชูหนู อนุกรรมการ
 4. นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนันท อนุกรรมการ
 5. นางกนกรดา ศรวารี อนุกรรมการ
 6. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ อนุกรรมการ
 7. นางรัมภาพร สํารองกิจ อนุกรรมการ
 8. นายสิทธิชัย พันเศษ อนุกรรมการ
 9. นายรังษี ธารารมย อนุกรรมการ
 10. นางแสงเทียน ปรุงแสง อนุกรรมการ
 11. นางสาวนงลักษณ สีนวลนนทสกุล เลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 มีนโยบายบริหารการเงินโดยยึดหลักความมั่นคงและใหผลตอบแทนดีที่สุด
เพื่อสรางความมีเสถียรภาพใหกับ สอมธ. และรักษาผลประโยชนใหแกมวลสมาชิก สวนนโยบายการบริหารงานยึดหลัก
กระจายการบริหารใหกับคณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการตางๆ ซึ่งรับผิดชอบภายใตกฎ ขอบังคับ ระเบียบ
และมติ สอมธ. รวมทั้งการป ิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง ซื่อสัตย สุจริต และดวยจิตสํานึกที่ดีของเจาหนาที่ สอมธ. ทุกคน
มีผลทําใหการดําเนินงานของ สอมธ. ในรอบป 2561 ประสบผลสําเร็จในระดับที่ดีอีกปหนึ่ง สามารถทํากําไรใหแกสหกรณฯ
ไดอยางเหมาะสม การเพ่ิมขึ้นของทุนดําเนินงานแสดงใหเห็นวา สอมธ. มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ความสําเร็จที่
สอมธ. ไดรับมาทั้งหมดเกิดจากความไววางใจ ความเชื่อใจ และความศรัทธาของสมาชิกที่มีตอ สอมธ. ดังนั้น เพื่อตอบแทน
สมาชิกทุกทาน สอมธ. พยายามอยางยิ่งที่จะสรางสรรคสิ่งตางๆ ที่เปนประโยชนกลับคืนสูสมาชิก ในทุกๆ ดานทั้งทางตรง
และทางออมดังรายละเอียดตอไปนี้

ป 2561 ป 2560 ผลตาง หนวย

1. สมาชิกเขาใหม 419 465 (46) คน

2. ทุนดําเนินงาน 30,286.12 27,731.69 2,554.43 ลานบาท

 2.1 ทุนเรือนหุน 5,336.21 4,875.33 460.88 ลานบาท

 2.2 เงินรับฝาก 19,062.89 17,659.60 1,403.29 ลานบาท

 2.3 ทุนสํารอง, ทุนสะสมและอื่นๆ 1,698.02 1,606.76 91.26 ลานบาท

 2.4 เงินกูยืม 4,189.00 3,590.00 599.00 ลานบาท

3. เงินใหกูแกสมาชิก 5,441.60 5,206.26 235.34 ลานบาท

4. กําไรสุทธิ 520.97 476.15 44.82 ลานบาท
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สําหรับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ สอมธ. ในป 2561 พอสรุปรายละเอียดไดดังนี้

1. ดานการบริ ารงานทั่ ไป
1.1 ดานสมาชิก ดวยการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพของ สอมธ. และยึดหลักคืนผลประโยชนกลับสู

สมาชิกใหดีที่สุด ยอมเปนแรงจูงใจใหมีผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก ซึ่งในป 2561 มีจํานวน 419 ราย สรุปจํานวนสมาชิก
มีดังนี้

จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 9,372 คน
บวก สมาชิกสมัครใหมระหวางป 419 คน

9,791 คน
หัก พนจากสมาชิกภาพระหวางป 117 คน

สมาชิกถึงแกกรรมระหวางป 24 คน
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 9,650 คน

1.2 ดานการใหบริการเงินรับ ากจากสมาชิก การดําเนินงานในรอบป 2561 ยังคงใหความสําคัญเกี่ยวกับ
บริการดานเงินฝาก โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียที่ใหกับสมาชิกจะตองสูงกวาธนาคารพาณิชย เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคา
เงินรับฝากของ สอมธ. ตลอดจนเพื่อใหสามารถแขงกับสถาบันการเงินภายนอกได รวมทั้งเพื่อเปนการสงเสริมการออมของ
สมาชิกโดยยึดตามหลักการของสหกรณ คือการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และดวยความเชื่อมั่นและ
ความไววางใจของสมาชิกที่มีตอ สอมธ. ทําใหยอดเงินรับฝากของสมาชิก ณ สิ้นป 2561 มีจํานวนถึง 19,062.89 ลานบาท

1.3 ดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก สอมธ. ใหบริการเงินกูแกสมาชิกเพื่อมุงชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนดานการเงิน อีกทั้งชวยเสริมสรางฐานะความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น

สําหรับนโยบายในเร่ืองของอัตราดอกเบ้ียเงินใหกู แกสมาชิก สอมธ. ยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา
ธนาคารพาณิชย เนื่องจาก สอมธ. มิไดมุงหวังกําไรในการดําเนินงาน แตเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของ
สหกรณ ดงัจะเหน็ไดจากการปรบัอตัราดอกเบีย้เงนิใหกูแกสมาชกิ ซึง่ในป 2561 สอมธ. ไมไดปรบัอตัราดอกเบีย้เงินกูสมาชกิ
เพ่ิมข้ึนแตประการใด ยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีรอยละ 5.00 ตอป และถาหักเฉล่ียคืนรอยละ 15.00 แลว สมาชิกจะจายดอกเบ้ีย
เพียงรอยละ 4.25 ตอป หรือรอยละ 0.35 ตอเดือนเทานั้น

24 รายงานประจําป 2561
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก
ประจําป 2561 และ 2560

ประเ ทเงินกู
ป 2561 ป 2560 เพิ่ม(ลด)

ยอดคงเหลือ (ลานบาท) 
ณ 31 ธ.ค.61

สั า จํานวนเงิน สั า จํานวนเงิน สั า จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

1. ฉุกเฉิน 5,025 130,836,500.00 4,760 117,858,400.00 265 12,978,100.00 11.01 20.15 0.37

2. สามัญ 4,013 1,551,187,750.00 3,910 1,347,019,349.00 103 204,168,401.00 15.16 2,026.11 37.23

3. ขาราชการ
นอกระบบ

69 32,431,400.00 90 38,360,000.00 (21) (5,928,600.00) (15.46) 59.03 1.09

4. ปนผล 670 7,348,900.00 579 7,092,900.00 91 256,000.00 3.61 6.37 0.12

5. าใส – – – – – – – 0.19 0.00

6. มหาอุทกภัย – – – – – – – 0.07 0.00

7. พิเศษ 791 1,127,532,150.00 778 1,347,622,460.00 13 (220,090,310.00) (16.33) 3,329.68 61.19

10,568 2,849,336,700.00 10,117 2,857,953,109.00 451 (8,616,409.00) (0.30) 5,441.60 100.00

1.3.1 จากตารางดังกลาว สมาชิกไดใชบริการดานเงินกูพิเศษถึงจํานวน 3,329.68 ลานบาท เทากับ
รอยละ 61.19 ของยอดเงินที่ใหสมาชิกกูทั้งหมดแสดงใหเห็นวาสมาชิกไดกู เงินเพ่ือนําไปใชจายในการชวยเสริมสราง
ฐานะความเปนอยูของตนใหดีขึ้น

1.3.2 จํานวนการกูพิเศษ ป 2561 จํานวน 791 ราย นั้นสามารถแยกประเภทไดดังนี้
- เพื่อการเคหะสงเคราะห 633 ราย เปนเงิน 950,468,550.00 บาท
- เพื่อซื้อที่ดิน 36 ราย เปนเงิน 50,355,000.00 บาท
- เพื่อซื้อรถยนต 12 ราย เปนเงิน 7,969,400.00 บาท
- เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 110 ราย เปนเงิน 118,739,200.00 บาท

1.4 ดานการลงทุนของ สอมธ. จากความศรัทธาและเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีตอ สอมธ. ทําใหสามารถ
ระดม เงินจากสมาชิกไดในจํานวนที่สูงข้ึนทุกป ซึ่งเงินรับฝากเหลาน้ีถือเปนทุนดําเนินงานสวนสําคัญท่ีนํามาบริหารกิจการ 
คณะกรรมการดําเนินการไดยึดหลักป ิบัติวาจะตองสนองตอบความตองการของสมาชิก สอมธ. กอนเปนความสําคัญ
ลําดับแรก ดังจะเห็นวา สอมธ. อนุมัติใหเงินกูแกสมาชิกไดเต็มตามสิทธิอยางครบถวนตลอดมา นอกจากนี้การพิจารณา
ลงทุนในระยะสั้นมีสวนสําคัญในการบริหารสภาพคลองดวยเพื่อใหมีเงินสดหมุนกลับมาใชไดโดยเร็ว โดย สอมธ. พิจารณา
ลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินที่มีฐานะมั่นคง

ทุนดําเนินงานสวนท่ีเหลือ สอมธ. ไดหาแหลงลงทุนภายนอกโดยการใหสินเช่ือแกสหกรณออมทรัพย
หนวยราชการดวยกันทั้งระยะส้ันและระยะยาวเพื่อเปนการสนับสนุนขบวนการสหกรณ และเสริมสรางความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในระหวางสหกรณ โดยคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาลงทุนเฉพาะกับสหกรณที่มีฐานะทางการเงิน
ที่มั่นคง นอกจากนี้ยังตองจัดใหมีการคํ้าประกันในฐานะสวนตัวโดยคณะกรรมการดําเนินการทั้งชุดและผูจัดการของ
สหกรณนั้นดวย ในรอบป 2561 สอมธ. ไดลงทุนกับสหกรณอื่นเปนจํานวนเงิน 15,692.88 ลานบาท และมียอดคงเหลือ
ณ สิน้ป 2561 จาํนวน 10,947.63 ลานบาท ไดรบัผลตอบแทนท้ังสิน้ 390.33 ลานบาท เปนรอยละ 33.12 ของรายได สอมธ. 
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ประจําป 2561 และสืบเนื่องจากความที่มีสภาพคลองในระบบสหกรณมาก ทําใหสหกรณตองปรับตัวในการนําเงินไปลงทุน
ในรูปแบบอื่นๆ ที่ใหไดผลตอบแทนอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความมั่นคงของสหกรณมากกวาผลตอบแทน โดยการลงทุน
ในรูปของพันธบัตร หุนกู และเงินฝาก ณ สิ้นป 2561 มียอดคงเหลือจํานวน 14,073.77 ลานบาท

1.5 ดานเงินทุนสาธารณประ ยชน ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ที่ประชุมไดอนุมัติการจัดสรร
เงินทุนสาธารณประโยชนเปนจํานวนเงิน 5,679,252.82 บาท รอยละ 1.19 ของกําไรสุทธิประจําป 2560 ซึ่งการจัดสรร
ดังกลาว มีจุดมุงหมายในการใชเพื่อจัดสรรสวัสดิการตางๆ กลับคืนสูตัวสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเปนสําคัญ

ในป 2561 สอมธ.ไดจายเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย และบริจาคเพื่อสาธารณกุศลเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,334,400.00 บาท
จายเงินกองทุนทดแทนสมาชิกเปนจํานวนเงิน 8,725,031.00 บาท และจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการเปนจํานวนเงิน
4,050,000.00 บาท รวมเปนเงินที่จายเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 19,109,431.00 บาท

1. จายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 1,268 ทุน 3,355,100.00 บาท
2. จายเงินทุนเกี่ยวกับการสมรสของสมาชิก 78 ราย 117,000.00 บาท
3. จายเพื่อการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของคูสมรส 1,881,000.00 บาท

หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา 200 ราย
4. จายเพื่อสมทบเปนคารักษาพยาบาล 571 ราย 799,800.00 บาท
5. จายเพื่อสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสด 18 ราย 27,000.00 บาท
6. จายเงินสมทบเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 18 ราย 90,000.00 บาท
7. จายเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ 9 ราย 24,500.00 บาท

จายทุนสาธารณประ ยชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยและรวมการกุศลตาง
- บริจาคกฐินพระราชทาน มธ. 40,000.00 บาท

จายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก
1. กรณีสมาชิกเสียชีวิต 25 ราย 2,765,400.00 บาท
2. กรณีสมาชิกอายุครบ 61-90 ปบริบูรณ จํานวน 623 ราย 4,454,000.00 บาท
3. จายคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 1,505,631.00 บาท

จายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ
- กรณีเกษียณอายุราชการ จํานวน 95 ราย 4,050,000.00 บาท

จายเงินสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1. จายเงินสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล 63 ราย 552,957.09 บาท
2. จายเงินสินไหมทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต 2 ราย 600,000.00 บาท

นอกจากนี้แลว สอมธ. ยังไดใหการเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคมอีกเปนจํานวน 5,083,950.00 บาท
ดังนี้

 1. สนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2,000,000.00 บาท
 2. สนับสนุนการจัดทําหนังสือครบรอบ 84 ป มธ. 20,000.00 บาท
 3. สนับสนุนการออกรานวันปรีดี พนมยงค 10,000.00 บาท
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 4. จัดทําของขวัญปใหมสําหรับสมาชิกและผูฝากเงิน 2,989,950.00 บาท
 5. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 1,000.00 บาท
 6. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบวิทยาลัยสหวิทยาการ 1,000.00 บาท
 7. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบวิทยาลัยนวัตกรรม 1,000.00 บาท
 8. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,000.00 บาท
 9. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสหเวชศาสตร 1,000.00 บาท
 10. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะทันตแพทยศาสตร 1,000.00 บาท
 11. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันไทยคดีศึกษา 1,000.00 บาท
 12. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะแพทยศาสตร 1,000.00 บาท
 13. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะศลิปกรรมศาสตร 1,000.00 บาท
 14. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,000.00 บาท
 15. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบวิทยาลัยพั นาศาสตรปวย อึงภากรณ 1,000.00 บาท
 16. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะเภสัชศาสตร 1,000.00 บาท
 17. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย 1,000.00 บาท
 18. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสํานักงานบริหารทรัพยสินและกี า 1,000.00 บาท
 19. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะรัฐศาสตร 1,000.00 บาท
 20. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะเศรษฐศาสตร 1,000.00 บาท
 21. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 1,000.00 บาท
 22. รวมทําบุญการจดังานครบรอบสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1,000.00 บาท
 23. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะพยาบาลศาสตร 1,000.00 บาท
 24. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง 1,000.00 บาท
 25. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 1,000.00 บาท
 26. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 1,000.00 บาท
 27. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะศิลปศาสตร 1,000.00 บาท
 28. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะวิศวกรรมศาสตร 1,000.00 บาท
 29. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสาธารณสุขศาสตร 1,000.00 บาท
 30. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบหอสมุดแหง มธ. 1,000.00 บาท
 31. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 1,000.00 บาท
 32. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 1,000.00 บาท
 33. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 1,000.00 บาท
 34. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบสถาบันภาษา 1,000.00 บาท
 35. รวมทําบุญหนวยงานกองวิเทศสัมพันธ 1,000.00 บาท
 36. รวมทําบุญการจัดงานครบรอบโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 1,000.00 บาท
 37. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีของสหกรณออมทรัพย 1,000.00 บาท

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา จํากัด
 38. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีของสหกรณออมทรัพยการยางแหงประเทศไทย จํากัด 1,000.00 บาท
 39. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคขีองกรมตรวจบัญชีสหกรณ 1,000.00 บาท
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 40. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของกรมสงเสริมสหกรณ 1,000.00 บาท
 41. รวมทําบุญทอดผาปามหากุศลของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 1,000.00 บาท
 42. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีและผาปาสามัคคี 1,000.00 บาท

ของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
 43. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 1,000.00 บาท
 44. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรธรณี 1,000.00 บาท
 45. รวมสมทบกองทุนเพื่อพั นาโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1,000.00 บาท

และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
 46. รวมทําบุญทอดผาปาการศึกษาของสหกรณออมทรัพย 1,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
 47. รวมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม CSR ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 1,000.00 บาท
 48. รวมทําบุญทอดผาปามหากุศลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 1,000.00 บาท
 49. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 1,000.00 บาท
 50. รวมทําบุญเปนเจาภาพเทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 1,000.00 บาท

ของสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
 51. รวมทําบุญถวายผากฐินของสหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด 1,000.00 บาท
 52. รวมทําบุญทอดผาปามหากุศลของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 1,000.00 บาท
 53. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 1,000.00 บาท
 54. รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อนองของ 1,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด
 55. รวมสนับสนุนชมรมเพื่อนองอิ่มอุนตานภัยยาเสพติด 1,000.00 บาท
 56. รวมทําบุญถวายผากฐินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1,000.00 บาท
 57. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยบริษัท ทีโอที จํากัด 1,000.00 บาท
 58. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 1,000.00 บาท
 59. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด 1,000.00 บาท
 60. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของ 1,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 61. รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด 1,000.00 บาท
 62. รวมสนับสนุนกิจกรรม CSR โครงการ “สหกรณเพื่อนอง” 1,000.00 บาท

ของสหกรณออมทรัพยการเคหะแหงชาติ จํากัด
 63. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของสหกรณออมทรัพย 1,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
 64. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ 1,000.00 บาท
 65. รวมสนับสนุนโครงการ “ปนฝน...ปนสุข” ของสหกรณออมทรัพย 1,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด
 66. รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีของสหกรณออมทรัพยครูอุทัยธานี จํากัด 1,000.00 บาท
 67. รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของสมาคม าปนกจิสงเคราะหสมาชิก 1,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
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 68. รวมสนับสนุนโครงการ “ปนนํ้าใจพี่ใหนอง” ของสหกรณออมทรัพย 1,000.00 บาท
พนักงานกูดเยียร (ประเทศไทย)

1.6 ดานการพั นาความรูกับสหกรณออมทรัพยใหแกสมาชิก กรรมการดําเนินการ เจาหนาที่สหกรณ
และขบวนการสหกรณ

สัมมนาเพื่อสมาชิก
1. สนับสนุนโครงการสัมมนาสมาชิกตามหนวยงานตางๆ ที่ขอสนับสนุนมายัง สอมธ. โดย สอมธ. สงผูแทน

เขารวมบรรยายใหความรูเกี่ยวกับสหกรณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กองแผนงาน
2. กองทรัพยากรมนุษย
3. กองคลัง
4. กองบริหารศูนยรังสิต
5. คณะสหเวชศาสตร
6. โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
7. คณะแพทยศาสตร
8. กองบริหารการวิจัย

2. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานท่ี เพื่อเพ่ิมพูนความรูความเขาใจกับสมาชิกในเร่ืองเก่ียวกับสหกรณและเขาใจ
ในอุดมการณ หลักการสหกรณและบทบาทหนาที่ของสมาชิก รวมถึงการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวาง
สมาชิกกับกรรมการและเจาหนาที่จํานวน 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 1–2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

3. จัดโครงการเสริมสรางวิชาชีพแกสมาชิก เพื่อสรางรายไดเสริมใหแกสมาชิกจํานวน 5 คร้ัง ภายในจํานวน
4 ครั้ง และภายนอกจํานวน 1 ครั้ง ดังนี้

(1) ขาวเกรียบปากหมอญวน จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 9 มิถุนายน 2561
(2) กุยชายแปงบาง 4 ไส จํานวน 2 ครั้ง วันที่ 18 สิงหาคม 2561 และวนัที่ 25 สิงหาคม 2561
(3) กวยเตียวไกมะระ จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 8 กันยายน 2561
(4) ศึกษาดูงานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง “บานของพอ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 16 มิถุนายน

2561

สัมมนากรรมการและเจาหนาที่และเพื่อขบวนการสหกรณ
1. จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่จํานวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

ประจาํป 2560 รวมท้ังการกาํหนดแผนงานและเปาหมายการดําเนนิงานประจําป 2561 ระหวางวนัท่ี 19–21 มกราคม 2561 
ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2 จัดสัมมนาเพื่อปฐมนิเทศกรรมการชุดที่ 47/2561 เพื่อเพิ่มพูนความรู
ดานการบริหารเงินทุน การบริหารจัดการ และเพื่อสรางความสัมพันธระหวางกรรมการกับเจาหนาที่ ระหวางวันที่ 20–22 
เมษายน 2561 ณ โรงแรมไมดาเดอซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี และคร้ังที่ 3 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล
การดําเนินงานประจํางวดคร่ึงป 2561 ระหวางวันที่ 20–22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ อเรสโ ม บูติค รีสอรท
จังหวัดนครนายก
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2. จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ระหวางสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณออมทรัพยจุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ระหวาง วันท่ี 16–18 
พ ศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม ในหัวขอเรื่อง “ทะลุมิติ… าวิก ติสหกรณออมทรัพยไทย”

การเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม
ในป 2561 สอมธ. ไดจัดกิจกรรมเพ่ือเปนการเอ้ืออาทรตอชุมชนและสังคมจํานวน 2 คร้ัง ครั้งที่ 1 วันที่

7 กรกฎาคม 2561 จัดเลี้ยงอาหารเด็กกําพราวัดสระแกว ณ วัดสระแกว จังหวัดอางทอง ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2561 
ทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบทุนสรางอุโบสถ ณ วัดจันทรมณี จังหวัดอางทอง

2. าน าพดานเงินก อง มา ิก (ณ ันที่ 31 ัน า ม 2561)
จํานวนสมาชิก 9,650 คน
จํานวนสมาชิกที่มีหนี้กับ สอมธ. 5,464 คน คิดเปนอัตรารอยละ 56.62
จํานวนสมาชิกที่ไมมีหนี้กับ สอมธ. 4,186 คน คิดเปนอัตรารอยละ 43.38

3. านะการเงินเปรียบเทียบกับปที่ ล

ป 2561 ป 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว 5,336,214,110.00 4,875,331,230.00 460,882,880.00

ทุนสํารองและทุนอื่น 1,698,020,798.23 1,606,755,356.27 91,265,441.96

เงินรับฝาก ณ วันสิ้นป 19,062,887,147.49 17,659,599,100.04 1,403,288,047.45

เงินกูยืม 4,189,000,000.00 3,590,000,000.00 599,000,000.00

รวมเปนทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 30,286,122,055.72 27,731,685,686.31 2,554,436,369.41

เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป 2,849,336,700.00 2,857,953,109.00 (8,616,409.00)

เงินชําระคืนเงินกูระหวางป 2,613,998,890.16 2,637,590,161.11 (23,591,270.95)

เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิกเมื่อสิ้นป 5,441,604,925.73 5,206,267,115.89 235,337,809.84

กําไรสุทธิ 520,973,042.32 476,151,863.52 44,821,178.80
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4. ํา ี จงประกอบ านะเปรียบเทียบ

4.1 สมาชิก าพ
จํานวนสมาชิกเมื่อตนป 2561 9,372 ราย
บวก ระหวางปสมาชิกเขาใหม 419 ราย
หัก ระหวางปสมาชิกลาออก 117 ราย

ระหวางปสมาชิกตาย 24 ราย
คงเหลือเปนสมาชิกเมื่อสิ้นป 9,650 ราย

ป 2561 ป 2560

4.2 เงินสะสมรายเดือนและหุน

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

บวก ไดรับคาหุนระหวางป 506,922,170.00 487,999,310.00

5,382,253,400.00 4,918,700,120.00

หัก จายคืนคาหุนเนื่องจากสมาชิกลาออก 46,039,290.00 43,368,890.00

คงเหลือเปนทุนเรือนหุนเมื่อสิ้นป 5,336,214,110.00 4,875,331,230.00

ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น 460,882,880.00 444,630,420.00

4.3 เงินรับ ากจากสมาชิก

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

บวก เงินรับฝากระหวางป 26,858,511,512.85 26,221,261,112.18

44,518,110,612.89 42,791,383,762.32

หัก เงินถอนระหวางป 25,455,223,465.40 25,131,784,662.28

ยอดเงินรับฝากคงเหลือเมื่อสิ้นป 19,062,887,147.49 17,659,599,100.04

ยอดเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 1,403,288,047.45 1,089,476,449.90

รายละเอียดของเงินรับ ากแตละประเ ทดังนี้

4.3.1 เงินรับ ากออมทรัพย

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

บวก เงินรับฝากระหวางป 5,965,947,708.81 6,645,097,534.54

7,363,455,510.45 7,918,998,319.43

หัก เงินถอนระหวางป 6,265,673,216.13 6,521,490,517.79

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยคงเหลือเมื่อสิ้นป 1,097,782,294.32 1,397,507,801.64

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยเพิ่มขึ้น (ลดลง) (299,725,507.32) 123,607,016.75
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ป 2561 ป 2560

4.3.2 เงินรับ ากออมทรัพยสินทว

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 803,109,703.73 832,764,285.31

บวก เงินรับฝากระหวางป 1,571,818,583.86 1,332,389,098.03

2,374,928,287.59 2,165,153,383.34

หัก เงินถอนระหวางป 1,420,889,751.21 1,362,043,679.61

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวีคงเหลือเมื่อสิ้นป 954,038,536.38 803,109,703.73

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวีเพิ่มขึ้น (ลดลง) 150,928,832.65 (29,654,581.58)

4.3.3 เงินรับ ากออมทรัพยพิเ เพื่อสวัสดิการ

ยอดเงินรับฝากเมื่อตนป 2,641,900.00 2,453,100.00

บวก เงินรับฝากระหวางป 741,298.84 288,299.04

3,383,198.84 2,741,399.04

หัก เงินถอนระหวางป 59,798.84 99,499.04

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อสวัสดิการคงเหลือเมื่อสิ้นป 3,323,400.00 2,641,900.00

ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อสวัสดิการเพิ่มขึ้น 681,500.00 188,800.00

4.3.4 เงินรับ ากประจํา

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

บวก เงินรับฝากระหวางป 19,320,003,921.34 18,243,486,180.57

34,776,343,616.01 32,704,490,660.51

หัก เงินถอนระหวางป 17,768,600,699.22 17,248,150,965.84

ยอดเงินรับฝากประจําคงเหลือเมื่อสิ้นป 17,007,742,916.79 15,456,339,694.67

ยอดเงินรับฝากประจําเพิ่มขึ้น 1,551,403,222.12 995,335,214.73

4.4 เงินกู

ยอดเงินกูเมื่อตนป 3,590,000,000.00 3,439,000,000.00

บวก กูเพิ่มระหวางป 64,361,000,000.00 60,682,000,000.00

67,951,000,000.00 64,121,000,000.00

หัก ชําระคืนระหวางป 63,762,000,000.00 60,531,000,000.00

ยอดเงินกูคงเหลือเมื่อสิ้นป 4,189,000,000.00 3,590,000,000.00

ยอดเงินกูเพิ่มขึ้น 599,000,000.00 151,000,000.00
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4.5 การใหเงินกูแกสมาชิก

สมาชิกเปนหนี้ สอมธ. เมื่อตนป 5,206,267,115.89 4,985,904,168.00

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 2,849,336,700.00 2,857,953,109.00

8,055,603,815.89 7,843,857,277.00

หัก ชําระคืนเงินกูระหวางป 2,613,998,890.16 2,637,590,161.11

คงเหลือหนี้สินของสมาชิกเมื่อสิ้นป 5,441,604,925.73 5,206,267,115.89

ยอดเงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้น 235,337,809.84 220,362,947.89

รายละเอียดของเงินใหกูแตละประเ ทดังนี้

4.5.1 เงินกูพิเ

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

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 791 สัญญา 1,127,532,150.00 1,347,622,460.00

4,307,213,830.02 4,428,665,484.46

หัก ชําระคืนระหวางป 977,534,761.33 1,248,983,804.44

คงเหลือลูกหนี้เงินกูพิเศษเมื่อสิ้นป 3,329,679,068.69 3,179,681,680.02

ยอดเงินกูพิเศษเพิ่มขึ้น 149,997,388.67 98,638,655.56

4.5.2 เงินกูสามั

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

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 4,013 สัญญา 1,551,187,750.00 1,347,019,349.00

3,497,072,689.87 3,202,815,218.79

หัก ชําระคืนระหวางป 1,470,958,166.08 1,256,930,278.92

คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญเมื่อสิ้นป 2,026,114,523.79 1,945,884,939.87

ยอดเงินกูสามัญเพิ่มขึ้น 80,229,583.92 90,089,070.08

4.5.3 เงินกู าใส

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 447,811.00 937,576.75

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 0.00 0.00

447,811.00 937,576.75

หัก ชําระคืนระหวางป 256,143.75 489,765.75

คงเหลือลูกหนี้เงินกู าใสเมื่อสิ้นป 191,667.25 447,811.00

ยอดเงินกู าใส (ลดลง) (256,143.75) (489,765.75)
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4.5.4 เงินกูปน ล

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 6,345,800.00 6,159,000.00

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 670 สัญญา 7,348,900.00 7,092,900.00

13,694,700.00 13,251,900.00

หัก ชําระคืนระหวางป 7,323,200.00 6,906,100.00

คงเหลือลูกหนี้เงินกูปนผลเมื่อสิ้นป 6,371,500.00 6,345,800.00

ยอดเงินกูปนผลเพิ่มขึ้น 25,700.00 186,800.00

4.5.5 เงินกูมหาอุทกภัย

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 65,714.75 65,714.75

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 0.00 0.00

65,714.75 65,714.75

หัก ชําระคืนระหวางป 0.00 0.00

คงเหลือลูกหนี้เงินกูมหาอุทกภัยเมื่อสิ้นป 65,714.75 65,714.75

4.5.6 เงินกูขาราชการออกนอกระบบ

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 56,306,464.50 24,970,000.00

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 69 สัญญา 32,431,400.00 38,360,000.00

88,737,864.50 63,330,000.00

หัก ชําระคืนระหวางป 29,705,415.25 7,023,535.50

คงเหลือลูกหนี้เงินกูขาราชการออกนอกระบบเมื่อสิ้นป 59,032,449.25 56,306,464.50

ยอดเงินกูขาราชการออกนอกระบบเพิ่มขึ้น 2,725,984.75 31,336,464.50

4.5.7 เงินกู ุกเ ิน

ยอดเงินใหกูคงเหลือเมื่อตนป 17,534,705.75 16,932,982.25

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 5,025 สัญญา 130,836,500.00 117,858,400.00

148,371,205.75 134,791,382.25

หัก ชําระคืนระหวางป 128,221,203.75 117,256,676.50

คงเหลือลูกหนี้เงินกูฉุกเฉินเมื่อสิ้นป 20,150,002.00 17,534,705.75

ยอดเงินกูฉุกเฉินเพิ่มขึ้น 2,615,296.25 601,723.50
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5. รายได ละรายจาย

รายได รายไดกอนหักคาใชจาย 1,241,748,312.60
แยกไดดังนี้
 ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 268,552,309.53
 ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู 390,333,968.41
 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 1,094,219.56
 ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 77,249,999.77
 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น 26,369.86
 ผลตอบแทนจากการลงทุน 504,209,035.90
 คาธรรมเนียมแรกเขา 41,900.00
 รายไดเบ็ดเตล็ด 240,509.57

รายจาย สหกรณมีคาใชจายทั้งสิ้น 720,775,270.28
แยกไดดังนี้
 ดอกเบี้ยจาย 669,076,157.98
 เงนิเดือนและคาจาง 21,054,380.00
 เงินเพิ่มชวยคาครองชีพ 784,000.00
 คาลวงเวลา 611,800.00
 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 596,600.00
 คาสมนาคุณ 587,000.00
 คารับรอง 443,390.09
 คาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและคาธรรมเนียมสอบบัญชี 285,000.00
 คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,559,587.89
 คานํ้ามันเชื้อเพลิง 118,300.90
 คาใชสอย 19,459,211.15
 คาเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ 2,466,961.92
 คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 586,100.00
 คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00
 คาสิทธิการใชประโยชนในซอ ทแวรตัดจาย 92,788.05
 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2,201,789.00
 หนี้สงสัยจะสูญ 102,203.30
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6. การ จายเงินงบประมาณป 2561

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ใชไป ผลตาง

เงินเดือน 22,440,000.00 21,838,380.00 601,620.00

คาตอบแทน 3,453,000.00 2,523,790.09 929,209.91

คาวัสดุ 2,100,000.00 1,670,707.63 429,292.37

คาใชสอย 26,495,000.00 19,391,468.30 7,103,531.70

คาครุภัณ  870,000.00 657,670.50 212,329.50

ระบบคอมพิวเตอร 16,852,000.00 1,690,325.56 15,161,674.44

คาปรับปรุงสํานักงานและภูมิทัศน 830,000.00 290,000.00 540,000.00

73,040,000.00 48,062,342.08 24,977,657.92
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เสนอ ที่ประชุมให  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ตามท่ีที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติเลือกต้ังใหขาพเจาและทีมงาน
ในบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ขาพเจาและทีมงานไดทําการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนแลว สําหรับผลการตรวจสอบประจําป 2561 สามารถสรุปได
ดังตอไปนี้

1. ัต ประ ง การตร จ อบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการป ิบัติงานดานการเงิน การบัญชี
1.2 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการป ิบัติงานดานอื่นๆ ของสหกรณ
1.3 เพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป ิบัติงาน โดยจัดทํา

รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนประจําทุกเดือน

2. อบเ ตการตร จ อบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ

เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพ่ือประเมินผล และ

อาจใหขอแนะนําแกกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และพนักงานอื่นๆ ของสหกรณทั้งทางวิชาการและ
ทางป ิบัติในกิจการนั้นๆ

2.3 ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังพนักงานและลูกจางของสหกรณ ตลอดจนหนังสอืสญัญาจางและหลักประกนั
2.4 ตรวจสอบการป ิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงนิตามประมาณการรายจายของสหกรณ
2.5 ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ

และระเบียบ ตลอดจนมติตางๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
2.6 ตรวจสอบการป ิบัติตามขอบังคับระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือกิจการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร

หรือที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ประจําป 2561
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3. การบั ี
3.1 สหกรณใชระบบบัญชีเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอ กับปริมาณ

ธุรกิจ
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณครบถวน เปนปจจุบัน และมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอท่ีจะใชเปน

หลักฐานทางบัญชีได

4. การเงิน
4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินสดจํานวน 4,642,867.49 บาท ประกอบดวย

• สํานักงานทาพระจันทร 2,405,663.87 บาท
• สํานักงานศูนยรังสิต 2,237,203.62 บาท

4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินฝากธนาคารดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561

(บาท)
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

กระแสรายวัน 2,459,381.84 3,937,081.38 (1,477,699.54) (37.53)

ออมทรัพย 297,799,599.58 392,950,342.02 (95,150,742.44) (24.21)

ออมทรัพยพิเศษ 3,054,641.12 18,983,365.08 (15,928,723.96) (83.91)

ประจํา 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

รวม 303,413,622.54 415,970,788.48 (112,557,165.94) (27.06)

การรับ – จาย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร รัดกุม และเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ที่กําหนดใหสํานักงานทาพระจันทรเก็บเงินสด ณ สิ้นวันไวไมเกิน 2,500,000.00 บาท และสํานักงานศูนยรังสิต
ไมเกิน 2,500,000.00 บาท ในกรณีที่มีการเก็บรักษาเงินสดเกินกวาท่ีกําหนด เจาหนาท่ีที่เก็บรักษาเงินสด
ไดทําบันทึกเสนอประธานกรรมการเพื่ออนุมัติทุกครั้ง

4.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินฝากสหกรณอื่น ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561

(บาท)
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

สหกรณออมทรัพย
ตํารวจแหงชาติ จํากัด 0.00 300,000,000.00 (300,000,000.00) (100.00)

รวม 0.00 300,000,000.00 (300,000,000.00) (100.00)
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5. การลงทน น มนม กรณออมทรัพย งประเท ไทย จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการลงทุนในหุนและเงินฝากประจําที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

จํากัด ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561

(บาท)
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

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

เงินฝากประจํา 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00

รวม 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 0.00 0.00

6. การดําเนินงาน
6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิกดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561

(คน)
31 ธันวาคม 2560

(คน)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(คน) (รอยละ)

สมาชิก 9,650 9,372 278 2.97

รวม 9,650 9,372 278 2.97

การรับเขาเปนสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดมีการอนุมัติถูกตอง
ตรงตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ

6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินใหสมาชิกกูดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สั า บาท สั า บาท บาท รอยละ

ฉุกเฉิน 1,014 20,150,002.00 948 17,534,705.75 2,615,296.25 14.91

สามัญ 5,097 2,091,775,855.04 4,913 2,009,050,730.12 82,725,124.92 4.12

พิเศษ 2,664 3,329,679,068.69 2,572 3,179,681,680.02 149,997,388.67 4.72

รวม 8,775 5,441,604,925.73 8,433 5,206,267,115.89 235,337,809.84 4.52

สมาชิกเปนหนี้เฉลี่ยคนละ 563,896.88 555,512.92 8,383.96 1.51
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6.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีลูกหนี้อื่นดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ราย บาท ราย บาท บาท รอยละ

ขาดสมาชิกภาพ 10 8,396,853.15 12 6,517,199.35 1,879,653.80 28.84

ตามคําพิพากษา 4 1,434,728.02 4 2,417,728.02 (983,000.00) (40.66)

รวม 14 9,831,581.17 16 8,934,927.37 896,653.80 10.04

6.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินใหกูแกสหกรณอื่นดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561

(บาท)
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

33 สหกรณ 10,947,626,000.00 7,322,883,000.00 3,624,743,000.00 49.50

รวม 10,947,626,000.00 7,322,883,000.00 3,624,743,000.00 49.50

การป ิบัติงานดานการใหกูยืมเงิน เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตรงตามขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณ การดําเนินงานโดยทั่วไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ

6.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินลงทุน ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561

(บาท)
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

เงินลงทุนระยะสั้น

อยูในความตองการของตลาด

 พันธบัตรรัฐบาล 0.00 29,986,700.73 (29,986,700.73) (100.00)

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

 หุนกู 725,521,940.85 695,085,075.10 30,436,865.75 4.38

   รวม 725,521,940.85 925,071,775.83 (199,549,834.98) (21.57)

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 7,186,579.35 13,902,309.27 (6,715,729.92) (48.31)

   รวมเงินลงทุนระยะสั้น 732,708,520.20 938,974,085.10 (206,265,564.90) (21.97)
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6.5 (ตอ)

รายการ
31 ธันวาคม 2561

(บาท)
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

เงินลงทุนระยะยาว

อยูในความตองการของตลาด

 พันธบัตรการรถไ แหงประเทศไทย 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00

 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 290,000,000.00 290,000,000.00 0.00 0.00

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

 พันธบัตร ธกส. 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

 หุนกู 10,258,145,042.01 10,899,683,121.11 (641,538,079.10) (5.89)

   รวม 11,348,145,042.01 11,989,683,121.11 (641,538,079.10) (5.35)

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 395,274,562.60 522,247,862.06 (126,973,299.46) (24.31)

   รวม 11,743,419,604.61 12,511,930,983.17 (768,511,378.56) (6.14)

ไมอยูในความตองการของตลาด

 หุน ชสอ. 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00

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

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

   รวมเงินลงทุนระยะยาว 11,753,619,604.61 12,522,130,983.17 (768,511,378.56) (6.14)

   รวมเงินลงทุน 12,486,328,124.81 13,461,105,068.27 (974,776,943.46) (7.24)

การลงทนุเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพั นาการ
สหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ

6.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินรับฝากจากสมาชิกดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

บั ชี บาท บั ชี บาท บาท รอยละ

ออมทรัพย 17,065 1,097,782,294.32 17,109 1,397,507,801.64 (299,725,507.32) (21.45)

ออมทรัพยสินทวี 6,222 954,038,536.38 6,423 803,109,703.73 150,928,832.65 18.79

ออมทรัพยพิเศษ

เพื่อสวัสดิการ 22 3,323,400.00 17 2,641,900.00 681,500.00 25.80

ประจํา 3 เดือน 2,903 2,125,488,644.04 2,887 1,588,125,294.70 537,363,349.34 33.84

ประจํา 6 เดือน 1,386 1,251,988,710.94 1,396 1,183,560,127.86 68,428,583.08 5.78

ประจํา 9 เดือน 2,275 3,494,138,381.79 2,163 3,330,430,868.47 163,707,513.32 4.92

ประจํา 12 เดือน 1,537 2,075,207,728.79 1,495 1,958,064,536.51 117,143,192.28 5.98

ประจํา 24 เดือน 487 881,102,735.98 481 813,365,001.81 67,737,734.17 8.33
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6.6 (ตอ)

รายการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

บั ชี บาท บั ชี บาท บาท รอยละ

ประจํา 36 เดือน 371 907,402,170.82 350 870,520,303.13 36,881,867.69 4.24

ประจํา 48 เดือน 1,599 4,329,151,594.21 1,463 3,876,817,335.25 452,334,258.96 11.67

ประจํา 60 เดือน 696 1,895,660,398.22 693 1,790,026,086.94 105,634,311.28 5.90

ประจําทวีทรัพย 421 47,602,552.00 408 45,430,140.00 2,172,412.00 4.78

รวม 34,984 19,062,887,147.49 34,885 17,659,599,100.04 1,403,288,047.45 7.95

สมาชิกมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ 1,975,428.72 1,884,293.54 91,135.18 4.84

การรับฝากเงินเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ เอกสารหลักฐานประกอบการรับฝากเงินและ
การถอนเงิน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และมีการหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายถูกตอง

6.7 สหกรณไดรับอนุมติัวงเงนิกูยมืหรือการคํา้ประกนัประจาํป 2561 จากท่ีประชมุใหญไว 6,000,000,000.00 บาท 
โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีเงินกูยืมโดยการ
ออกตัวสัญญาใชเงิน ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561

(บาท)
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 2,639,000,000.00 1,960,000,000.00 679,000,000.00 34.64

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 100.00

บมจ. ธนาคารทหารไทย 200,000,000.00 860,000,000.00 (660,000,000.00) (76.74)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 650,000,000.00 770,000,000.00 (120,000,000.00) (15.58)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 100.00

รวม 4,189,000,000.00 3,590,000,000.00 599,000,000.00 16.69

การป ิบัติงานดานการกูยืมเงินรัดกุม ปลอดภัย

6.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนเรือนหุนดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561

(บาท)
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

ทุนเรือนหุน 5,336,214,110.00 4,875,331,230.00 460,882,880.00 9.45

สมาชิกถือหุนเฉลี่ยคนละ 552,975.56 520,201.80 32,773.76 6.30

อัตราการถือหุน การสงเงินคาหุน และการจายคืนเงินคาหุน เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
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6.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ดังนี้

รายการ
31 ธันวาคม 2561

(บาท)
31 ธันวาคม 2560

(บาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท) (รอยละ)

ทุนสํารอง 1,296,859,994.54 1,201,545,773.40 95,314,221.14 7.93

ทุนสาธารณประโยชน 83,417,466.78 84,072,613.96 (655,147.18) (0.78)

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

ทุนพั นาสหกรณ 1,322,829.51 1,268,316.51 54,513.00 4.30

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

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

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

รวม 1,460,007,738.05 1,365,294,151.09 94,713,586.96 6.94

7. ลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการไดดังนี้

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดขึ้นจริง

(บาท)
สูง (ตํ่า) กวาประมาณการ

(บาท) (รอยละ)

รายได

 ดอกเบี้ยรับจากการใหสมาชิกกู 266,840,000.00 268,552,309.53 1,712,309.53 0.64

 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 418,280,000.00 468,704,557.60 50,424,557.60 12.06

 ผลตอบแทนการลงทุน 544,720,000.00 504,209,035.90 (40,510,964.10) (7.44)

 คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 41,900.00 11,900.00 39.67

 อื่นๆ 10,000.00 240,509.57 230,509.57 2,305.10

รวม 1,229,880,000.00 1,241,748,312.60 11,868,312.60 0.96

คาใชจาย

 ดอกเบี้ยจาย 678,230,000.00 669,076,157.98 (9,153,842.02) (1.35)

 เงินเดือน 22,440,000.00 21,838,380.00 (601,620.00) (2.68)

 คาตอบแทน 3,453,000.00 2,523,790.09 (929,209.91) (26.91)

 คาวัสดุ 2,100,000.00 1,677,888.79 (422,111.21) (20.10)

 คาใชสอย 26,495,000.00 19,459,211.15 (7,035,788.85) (26.56)

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2,594,000.00 2,201,789.00 (392,211.00) (15.12)
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7. ลการดําเนินงาน (ตอ)

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดขึ้นจริง

(บาท)
สูง (ตํ่า) กวาประมาณการ

(บาท) (รอยละ)

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจาย 11,000,000.00 3,895,849.97 (7,104,150.03) (64.58)

 หนี้สงสัยจะสูญ 100,000.00 102,203.30 2,203.30 2.20

รวม 746,412,000.00 720,775,270.28 (25,636,729.72) (3.43)

กําไรสุทธิ 483,468,000.00 520,973,042.32 37,505,042.32 7.76

กําไรสุทธิสูงกวาประมาณการเล็กนอย เนื่องจากรายไดสูงกวาประมาณการในขณะท่ีคาใชจายต่ํากวา
ประมาณการ

กําไรสุทธิของปนี้เปรียบเทียบกับปที่แลวเพิ่มขึ้นจาก 476,151,863.52 บาท เปน 520,973,042.32 บาท
เพิ่มขึ้น 44,821,178.80 บาท หรือเทากับรอยละ 9.41

8. เปา มายการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายประจําป 2561 ดังนี้
8.1 สหกรณมีเปาหมายรับสมาชิกเขาใหม 300 ราย แตสหกรณสามารถทําได 419 ราย สูงกวาเปาหมาย

119 ราย หรือเทากับรอยละ 39.67
8.2 สหกรณมีเปาหมายใหมีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 3,216,000,000.00 บาท สหกรณมีทุนดําเนินงานเมื่อ

เปรียบเทียบกับเปาหมายไดดังนี้

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดขึ้นจริง

(บาท)
คิดเปนรอยละ

ของประมาณการ

ทุนเรือนหุน 468,000,000.00 460,882,880.00 98.48

เงินกูยืม 1,900,000,000.00 599,000,000.00 31.53

เงินรับฝาก 773,000,000.00 1,403,288,047.45 181.54

ทุนสํารอง ทุนสะสม และเงินกองทุนฯ 75,000,000.00 91,265,441.96 121.69

รวม 3,216,000,000.00 2,554,436,369.41 79.43

8.3 สหกรณตัง้เปาหมายวาจะมเีงนิใหกูแกสมาชกิเพิม่ขึน้ 261,000,000.00 บาท แตสหกรณทาํได 235,337,809.84 
บาท ตํ่ากวาเปาหมาย 25,662,190.16 บาท หรือเทากับรอยละ 9.83

8.4 สหกรณมีเปาหมายวาจะไดกําไรสุทธิ 483,468,000.00 บาท แตสหกรณทําได 520,973,042.32 บาท
สูงกวาเปาหมาย 37,505,042.32 บาท หรือเทากับรอยละ 7.76
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9. อ ังเกต ละ อเ นอ นะ
ผูตรวจสอบกิจการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ สรุปไดดังนี้
9.1 ในป 2561 สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจายเปนเงินรวมทั้งสิ้น 73,040,000.00 บาท สหกรณ

ใชจายเงินตามงบประมาณไปรวมท้ังสิ้น 48,062,342.08 บาท (รอยละ 65.80) คงเหลือวงเงินงบประมาณ
24,977,657.92 บาท (รอยละ 34.20)

9.2 รายจายตางๆ ของสหกรณไดจายไปเพื่อกิจการของสหกรณ เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถวนเพียงพอที่จะใชเปนหลักฐานทางบัญชีได และสวนใหญอยูภายใน
วงเงนิงบประมาณท่ีกาํหนดไวเวนแต คาใชจายดาํเนนิคดเีกนิวงเงนิงบประมาณ 9,818.90 บาท (รอยละ 6.55) 
ซึ่งสหกรณสามารถถัวเฉลี่ยจายได

9.3 การป ิบัติงานทางดานการเงิน การบัญชี และการดําเนินงานโดยท่ัวไปสวนใหญเปนไปดวยความเรียบรอย
มีขอบกพรองบางเล็กนอยซ่ึงไมเปนสาระสําคัญ ไดแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบเพ่ือแกไขใหถูกตอง
เรียบรอยแลวในระหวางการตรวจสอบ

9.4 การป ิบัติงานดานการรับฝากและการใหกูยืมเงิน สวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรองบางเล็กนอย
ซึ่งไมเปนสาระสําคัญ ไดแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบเพื่อแกไขใหถูกตองเรียบรอยแลวในระหวางการ
ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 (นางวรกร แชมเมืองปก)
ผูตรวจสอบกิจการ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบั ชี จํากัด
54/84 บรมราชชนนี 101 ศาลาธรรมสพน ทวีวั นา กรุงเทพฯ
29 มกราคม 2562
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คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังประจําป 2562 ไดทําการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการประจําป 2562
ในวนัที ่14 ธนัวาคม 2561 โดยวิธหียอนบตัรลงคะแนนจากจํานวนสมาชกิท้ังหมด โดยมผีูไดรบัผลการหยัง่เสียง เพือ่นาํเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งโดยออกเสียงรับรองหรือไมรับรองรวมกันทั้งชุด ตามรายละเอียดผลการหยั่งเสียงดังนี้

เหรั ิก
นางนวลรักษ ชอบชื่น

กรรมการผูแทนสํานักงานอธิการบดี สํานักงานส ามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบ ายใน
สํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง สํานักงานบริหารวิชาการและพั นานักศึกษา
สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษยและก หมาย สํานักงานบริหารกาย าพและบริการกลาง
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทค น ลยีชั้นสูง สํานักงานสั า ธรรมศักดิเพื่อประชาธิปไตย

นางสาวมาลินี แซตั้ง

กรรมการผูแทนหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม
สํานักงานบริหารทรัพยสินและกี า สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ.
และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

นางสาวจรรยา สุขพินิจ

กรรมการผูแทนคณะรั ศาสตร และคณะนิติศาสตร
นางสาวสายฝน อําพันศรี

กรรมการผูแทนคณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
และคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว ทธิ เชาวแสงรัตน

กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทค น ลยี คณะวิศวกรรมศาสตร
ส าบันเทค น ลยีนานาชาติสิรินธร และคณะส าปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

นางสาวบรรจง นํ้านวล

กรรมการผูแทนทั่วไป
นายเฉลิมยุทธ ภูศรี

การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป� 2562
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คณะกรรมการหย่ังเสยีงเลือกตัง้ประจาํป 2562 ไดเปดรับสมคัรกรรมการดาํเนนิการ ระหวางวนัที ่1–7 พ ศจิกายน
2561 และไดดําเนนิการจับฉลากหมายเลขผูสมัครเขารับการหย่ังเสยีงเลือกตัง้ในวันท่ี 9 พ ศจิกายน 2561 ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้

เหรั ิก
หมายเลข 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
หมายเลข 2 นางนวลรักษ ชอบชื่น

กรรมการผูแทนสํานักงานอธิการบดี สํานักงานส ามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบ ายใน
สํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง สํานักงานบริหารวิชาการและพั นานักศึกษา
สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษยและก หมาย สํานักงานบริหารกาย าพและบริการกลาง
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทค น ลยีชั้นสูง สํานักงานสั า ธรรมศักดิเพื่อประชาธิปไตย

หมายเลข 1 นายทวี ศรีชาวนา
หมายเลข 2 วาที่รอยตรี ภาณุวั น โคตรโนนกอก
หมายเลข 3 นายอุทัย ขันธมาลัย
หมายเลข 4 นางสาวมาลินี แซตั้ง

กรรมการผูแทนหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม
สํานักงานบริหารทรัพยสินและกี า สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ.
และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

หมายเลข 1 นางสาวจรรยา สุขพินิจ
หมายเลข 2 นางรัมภาพร สํารองกิจ

กรรมการผูแทนคณะรั ศาสตร และคณะนิติศาสตร
หมายเลข 1 นางสาวสายฝน อําพันศรี

กรรมการผูแทนคณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
และคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

หมายเลข 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว ทธิ เชาวแสงรัตน
หมายเลข 2 นายวิพุธ ศุภโยธิน
หมายเลข 3 นางสาวอภิสรา กาญจนาอรุณ

กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทค น ลยี คณะวิศวกรรมศาสตร
ส าบันเทค น ลยีนานาชาติสิรินธร และคณะส าปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

หมายเลข 1 นางสาวบรรจง นํ้านวล
หมายเลข 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท

รายงานผลการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป� 2562
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กรรมการผูแทนทั่วไป
หมายเลข 1 อาจารยเกียรติศักดิ แสงอรุณ
หมายเลข 2 นายอาทิตย ศักดิบํารุง
หมายเลข 3 อาจารย ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
หมายเลข 4 นายเฉลิมยุทธ ภูศรี
หมายเลข 5 รองศาสตราจารยสุดสงวน สุธีสร
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ชื่อ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร รังสิต คะแนนรวม ลําดับ

เหรั ิก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทวรรณ ยมจินดา 1 280 625 905 2

นางนวลรักษ ชอบชื่น 2 311 964 1,275 1

กรรมการผูแทนสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานส ามหาวิทยาลัย
สํานักงานตรวจสอบ ายใน
สํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง
สํานักงานบริหารวิชาการและพั นานักศึกษา
สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษยและก หมาย
สํานักงานบริหารกาย าพและบริการกลาง
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทค น ลยีชั้นสูง
สํานักงานสั า ธรรมศักดิเพื่อประชาธิปไตย

นายทวี ศรีชาวนา 1 166 149 315 4

วาที่รอยตรี ภาณุวั น โคตรโนนกอก 2 159 542 701 2

นายอุทัย ขันธมาลัย 3 89 355 444 3

นางสาวมาลินี แซตั้ง 4 187 579 766 1

กรรมการผูแทนหอสมุดแหง มธ.
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยนวัตกรรม
สํานักงานบริหารทรัพยสินและกี า
สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ.
และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

นางสาวจรรยา สุขพินิจ 1 300 891 1,191 1

นางรัมภาพร สํารองกิจ 2 295 641 936 2

กรรมการผูแทนคณะรั ศาสตร
และคณะนิติศาสตร

นางสาวสายฝน อําพันศรี 1

รับรอง 531 1,493 2,024 1

ไมรับรอง 40 91 131

ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป� 2562
คะแนนรวมท�าพระจันทร�และศูนย�รังสิต
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ชื่อ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร รังสิต คะแนนรวม ลําดับ

กรรมการผูแทนคณะศิลปศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
และคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว ทธิ เชาวแสงรัตน 1 292 599 891 1

นายวิพุธ ศุภโยธิน 2 152 249 401 3

นางสาวอภิสรา กาญจนาอรุณ 3 137 706 843 2

กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทค น ลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
ส าบันเทค น ลยีนานาชาติสิรินธร
และคณะส าปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

นางสาวบรรจง นํ้านวล 1 248 893 1,141 1

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท 2 333 724 1,057 2

กรรมการผูแทนทั่วไป

อาจารยเกียรติศักดิ แสงอรุณ 1 97 346 443 3

นายอาทิตย ศักดิบํารุง 2 40 125 165 5

อาจารย ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 3 191 316 507 2

นายเฉลิมยุทธ ภูศรี 4 108 541 649 1

รองศาสตราจารยสุดสงวน สุธีสร 5 162 244 406 4

บัตรเสีย 68 130 198
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ที่ สอมธ. 57/2562

วันที่ 20 มกราคม 2562

เรียน ดร.ธนาดล รักษาพล ผูสอบบั ชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตาม
กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบ และคิดวาควรจะเปน
ดังตอไปนี้

1. งบการเงินไมมกีารแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเทจ็จรงิอันเปนสาระสาํคัญ ซึง่รวมถงึการละเวนการแสดงรายการและ
ขอมูลตางๆ

2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ

3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ ผูซึ่ง
มีหนาที่สําคัญเก่ียวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงิน

4. สหกรณไดป ิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมด ซึ่งหากไมป ิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
ตองบการเงิน นอกจากน้ี สหกรณไดป ิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
ซึ่งหากไมป ิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน

5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดป ิบัติตามกฎหมายหรือ
ขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามา
พิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณ ในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน

7. สหกรณมีกรรมสิทธิในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพัน หรือขอผูกมัดใดๆ
ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนังสือรับรองของสหกรณ�
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8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งท่ีเกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้นในภายหนา
ไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดท่ีสหกรณใหแก
บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดี องรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้นหรือไมปราก
ขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก

ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ) ประชา คุณธรรมดี
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี)

ประธานกรรมการ

 (ลงชื่อ) รังษี ธารารมย
 (นายรังษี ธารารมย)

ผูจัดการ
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เสนอ นายทะเบียนสหกรณ

ามเ น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

เกณ นการ ดง ามเ น

ขาพเจาไดป ิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณความรับผิดชอบ
ของขาพเจาไดกลาวไววรรคของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจา
มีความเปนอิสระจากสหกรณและไดป ิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
ขาพเจาเชือ่วาหลักฐานการสอบบญัชทีีข่าพเจาไดรบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเปนเกณ ในการแสดงความเหน็ของขาพเจา

เร่อง ํา ั นการตร จ อบ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

1. ตามท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน สหกรณมรีายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยมืในป 2561 จาํนวนเงิน 658,886,277.94 
บาท คิดเปนรอยละ 53.07 ของรายไดรวม ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายไดดงักลาวมีจํานวนเงินที่เปน
สาระสําคัญและเกิดจากสัญญาเงินใหกูยืมแตละประเภทซ่ึงมีเงื่อนไขการคํานวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกตางกัน นอกจากนี้
การรับรูรายไดดอกเบ้ียใหกูมีการประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอรและจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีที่ลูกหนี้ชําระหน้ี
ไมตรงตามกําหนดเวลา

ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณที่เกี่ยวของกับการรับรู
รายไดดอกเบ้ียเงินใหกู และระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการคํานวณดอกเบ้ียเงินใหกู นอกจากน้ี
ขาพเจาไดสุมตรวจสอบสัญญาเงินใหกูวามีการรับรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาและสอดคลองกับ

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
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นโยบายการบญัชทีีส่หกรณใชและตามท่ีระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณกาํหนด รวมทัง้ขาพเจาไดทาํการวเิคราะหเปรียบเทยีบ
ขอมูลบัญชีรายไดและสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สําคัญ

2. ตามทีแ่สดงในงบกาํไรขาดทนุ สหกรณมรีายไดผลตอบแทนจากเงนิลงทนุในป 2561 จาํนวนเงนิ 504,209,035.90 
บาท คิดเปนรอยละ 40.61 ของรายไดรวม ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายไดดังกลาวมีจํานวนเงิน
ที่เปนสาระสําคัญและเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีแตละประเภทซ่ึงมีเงื่อนไขการรับรูผลตอบแทน
ในอัตราที่แตกตางกัน รวมถึงมีผลตอบแทนท่ีเกิดจากการซ้ือ และไถถอนเงินลงทุนในระหวางป นอกจากนี้การรับรูรายได
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนตองใชการรับรูโดยใชเกณ คงคางซึ่งอาจตองใชการประมาณการที่มีสาระสําคัญ

ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณที่เกี่ยวของกับการรับรู
รายไดผลตอบแทนจากเงินลงทุน นอกจากนี้ ขาพเจาไดสุมตรวจสอบผลตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับจากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนและตราสารหนี้กับอัตราผลตอบแทนที่ระบุในตราสาร จํานวนเงินที่ไดรับจริง และผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการจําหนาย หรือ ไถถอนเงินลงทุนในระหวางป วามีความถูกตองตรงกัน และสอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่
สหกรณใชและตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมทั้งขาพเจาไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายได
และสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สําคัญ

3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีเงินลงทุนจํานวนเงิน
12,486,328,124.81 บาท (คิดเปนรอยละ 39.84 ของสินทรัพยทั้งสิ้น) ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เนื่องจาก
เงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงินมาก และอาจมีความเส่ียงที่สหกรณจะป ิบัติไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และมติที่ประชุมใหญของสหกรณ กําหนดใหการลงทุนนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดตอง
ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

ขาพเจาไดสอบทานขั้นตอนการป ิบัติและการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับเงินลงทุน สอบทานการลงทุนของ
สหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 สอบทานการอนุมัติเงินลงทุนจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติเอกสารสิทธิของเงินลงทุน หรือสงหนังสือยืนยันยอดเงินลงทุนซึ่งเก็บรักษาโดย
บุคคลที่สาม รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานการตีราคาทุนหรือราคาทุนตัดจําหนาย และมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ณ วันส้ินปบัญชี สอบทานการแสดงมูลคาของเงินลงทุนรวมถึงคาเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน และ
การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินวาเปนไปตามนโยบายการบัญชีของสหกรณ และสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของหรือไม

4. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีเงินใหกู ยืม
จํานวนเงิน 16,389,230,925.73 บาท โดยมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงิน 503,020.05 บาท เงินใหกูยืม - สุทธิ
เปนจํานวนเงิน 16,388,727,905.68 บาท (คิดเปนรอยละ 52.29 ของสินทรัพยทั้งสิ้น) ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เน่ืองจากการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูตองเปนไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดและการประมาณการ
ตองอาศัยดุลยพินิจโดยเฉพาะในเรื่องการตั้งหนี้และการรับชําระหนี้ประกอบกับจํานวนเงิน มีสาระสําคัญ

ขาพเจาสุมสอบทานการชําระหนี้บัญชียอยลูกหนี้เงินใหกูและลูกหนี้ระยะสั้นเปรียบเทียบกับรายละเอียดการตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สอบทานการประมาณการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวามีความเพียงพอและเหมาะสมเปนไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ โดยขาพเจาป ิบัติงานอยางเปนอิสระ ทั้งนี้ มีการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ รวมถึงมีการสุมตัวอยาง
เงินใหกูยืมรายใหญ เงินใหกูยืมท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้และการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจายชําระหนี้ (หากมี) รวมถึง
เงินใหกูยืมที่มีการคืนใบเสร็จ
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เร่องอ่น

งบการเงินของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 30 มกราคม 2561

ามรับ ิด อบ อง ณะกรรมการดําเนินการ กรณตองบการเงิน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตอง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
พิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงินคณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ
ในการดาํเนนิงานตอเนือ่งการเปดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักลาวและการใชเกณ การบญัชี
สําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงาน
หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได

ามรับ ิด อบ อง  อบบั ีตอการตร จ อบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการป ิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถ
ตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ี ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาไดใชดุลยพนิจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การป ิบัติงานของขาพเจารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและป ิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณ ในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณ การบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของคณะกรรมการ
ดาํเนนิการสหกรณและจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดรบัวามคีวามไมแนนอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ
หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณในการดําเนินงาน
ตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงาน
ของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินทีเ่ก่ียวของ หรอืถาการเปดเผยดงักลาวไมเพียงพอ 
ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
กิจการตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได

• ประเมนิการนาํเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้
ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ
สื่อสารดังกลาว

 (ดร.ธนาดล รักษาพล)

ผูสอบบัญชี

48 อาคารธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ 34 ถนนจรัญสนิทวงศ
แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
วันที่ 30 มกราคม 2562
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หมายเหตุ

ป 2561

บาท

ป 2560

บาท

 สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 308,056,490.03 420,724,641.10

 เงินฝากสหกรณอื่น 3 2,000,000,000.00 2,300,000,000.00

 เงินลงทุนระยะสั้น 4 732,708,520.20 938,974,085.10

 เงินใหกูยืมระยะสั้น 5 4,392,854,956.76 2,187,566,270.17

 ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ 6 8,164,194.20 7,293,973.10

 ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 7 17,328,324.05 11,931,275.36

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8 121,939,514.81 129,435,079.68

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน 7,581,052,000.05 5,995,925,324.51

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 เงินลงทุนระยะยาว 4 11,753,619,604.61 12,522,130,983.17

 เงินใหกูยืมระยะยาว 5 11,995,872,948.92 10,341,156,596.27

 อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 5,098,489.08 5,756,657.94

 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 2,582,792.66 2,826,380.71

 คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย - สุทธิ 1,470,880.00 1,310,280.00

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 23,758,644,715.27 22,873,180,898.09

   รวมสินทรัพย 31,339,696,715.32 28,869,106,222.60

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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หมายเหตุ

ป 2561

บาท

ป 2560

บาท

 หนี้สินและทุนของสหกรณ

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 11 4,189,000,000.00 3,590,000,000.00

 เงินรับฝาก 12 19,062,887,147.49 17,659,599,100.04

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13 130,140,475.33 125,118,501.44

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 23,382,027,622.82 21,374,717,601.48

หนี้สินไมหมุนเวียน

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 14 238,013,060.18 241,461,205.18

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 238,013,060.18 241,461,205.18

  รวมหนี้สิน 23,620,040,683.00 21,616,178,806.66

ทุนของสหกรณ

 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)

  หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 5,336,214,110.00 4,875,331,230.00

 ทุนสํารอง 1,296,859,994.54 1,201,545,773.40

 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 15 163,147,743.51 163,748,377.69

 กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 4 และ 16 402,461,141.95 536,150,171.33

 กําไรสุทธิประจําป 520,973,042.32 476,151,863.52

  รวมทุนของสหกรณ 7,719,656,032.32 7,252,927,415.94

  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 31,339,696,715.32 28,869,106,222.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ประชา คุณธรรมดี (ลงชื่อ) ธนินทรั  สุขสมกุลนันท

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี)  (นายธนินทรัฐ สุขสมกุลนนัท)

 ประธานกรรมการ  กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 20 มกราคม 2562

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

86 รายงานประจําป 2561

ระ ย วาระท 66



ป 2561

บาท %

ป 2560

บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

 ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 268,552,309.53 21.63 253,461,779.22 21.97

 ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู 390,333,968.41 31.44 382,022,260.07 33.12

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 1,094,219.56 0.09 1,496,661.90 0.13

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพย

  แหงประเทศไทย จํากัด 77,249,999.77 6.22 72,951,369.64 6.32

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น 26,369.86 0.00 1,623,630.14 0.14

 ผลตอบแทนจากการลงทุน 504,209,035.90 40.62 442,059,372.03 38.32

  รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,241,465,903.03 100.00 1,153,615,073.00 100.00

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 572,672,963.46 46.13 559,528,753.23 48.50

 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 96,403,194.52 7.76 59,645,506.81 5.17

  รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 669,076,157.98 53.89 619,174,260.04 53.67

หัก หนี้สงสัยจะสู

 หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินใหกู 75,770.60 0.01 427,249.45 0.04

  รวมหนี้สงสัยจะสู 75,770.60 0.01 427,249.45 0.04

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 572,313,974.45 46.10 534,013,563.51 46.29

บวก รายไดอื่น

 คาธรรมเนียมแรกเขา 41,900.00 0.00 46,500.00 0.00

 รายไดเบ็ดเตล็ด 240,509.57 0.02 219,739.65 0.02

  รวมรายไดอื่น 282,409.57 0.02 266,239.65 0.02

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน

 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

  เงินเดือนและคาจาง 21,054,380.00 1.70 19,932,050.00 1.73

  เงินเพิ่มชวยคาครองชีพ 784,000.00 0.06 796,000.00 0.07

  คาลวงเวลา 611,800.00 0.05 637,400.00 0.06

  เงินรางวัลแกเจาหนาที่ 4,353,775.00 0.35 4,159,375.00 0.36

  คาสวัสดิการ 1,389,599.05 0.11 1,276,904.99 0.11

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 348,340.00 0.03 343,866.00 0.03

  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2,201,789.00 0.18 2,096,921.39 0.18

  คาเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 200,000.00 0.02 100,000.00 0.01

  คาเงินชดเชยความเสี่ยง 200,000.00 0.02 100,000.00 0.01

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 87
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ป 2561

บาท %

ป 2560

บาท %

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารส านที่และอุปกรณ

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 2,466,961.92 0.20 3,178,898.74 0.28

  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 586,100.00 0.05 3,855,634.88 0.33

  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00 0.06 750,000.00 0.07

  คาสิทธิการใชประโยชนในซอ ทแวรตัดจาย 92,788.05 0.00 82,351.89 0.01

  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 855,051.27 0.07 745,826.00 0.06

  คาเบี้ยประกันภัย 169,158.91 0.01 172,641.84 0.01

 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

  คาของที่ระลึก 2,993,550.00 0.24 2,597,045.00 0.22

  คาของที่ระลึกในวาระครบรอบ 45 ป 0.00 0.00 6,450,000.00 0.55

คาใชจายดําเนินงานอื่น

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 596,600.00 0.05 546,900.00 0.05

  คาสมนาคุณ 587,000.00 0.05 543,000.00 0.05

  คารับรอง 443,390.09 0.04 397,024.23 0.03

คาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการและคาธรรมเนียมตรวจสอบบัญช ี 285,000.00 0.02 280,000.00 0.02

  คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 1,559,587.89 0.13 1,232,913.30 0.11

  คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะและคานํ้ามันเชื้อเพลิง 715,246.92 0.06 521,565.44 0.05

  คาลงทะเบียนสัมมนาและฝกอบรม 151,250.00 0.01 128,400.00 0.01

  คาใชจายในการศึกษา 63,931.00 0.00 0.00 0.00

  คาโครงการเผยแพรวิชาการ 2,355,710.50 0.19 1,415,193.16 0.12

  คาโครงการสมาชิกสัมพันธ 728,814.46 0.06 800,297.00 0.07

  คาใชจายดําเนินคดี 159,818.90 0.01 110,423.50 0.01

  คาจางเหมาบริการ 521,265.60 0.04 480,100.00 0.04

  เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย 2,000,000.00 0.16 2,000,000.00 0.17

  คาสาธารณูปโภค 1,521,639.59 0.12 1,459,360.16 0.13

  คาใชจายประชุมใหญ 657,098.00 0.05 563,953.00 0.05

  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 193,262.85 0.02 325,106.95 0.03

หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 409,432.70 0.03 196,796.15 0.02

หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ตามคําพิพากษา (เกินความตองการ) (383,000.00) (0.03) (148,008.98) (0.01)

  รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 51,623,341.70 4.16 58,127,939.64 5.04

กําไรสุทธิ 520,973,042.32 41.96 476,151,863.52 41.27

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

งบกําไรขาดทุน (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ป 2561

บาท

ป 2560

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

 กําไรสุทธิ 520,973,042.32 476,151,863.52

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ

  จากกิจกรรมดําเนินงาน

  คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 2,466,961.92 3,178,898.74

  คาสิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 750,000.00 750,000.00

  คาสิทธิการใชประโยชนในซอ ทแวรตัดจาย 92,788.05 82,351.89

  คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 586,100.00 3,855,634.88

  คาใชจายกลับรายการเปนสินทรัพย (59,997.00) 0.00

  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินใหกู 75,770.60 427,249.45

  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 409,432.70 196,796.15

  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ตามคําพิพากษา (เกินความตองการ) (383,000.00) (148,008.98)

  ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ (13,696,396.35) (10,291,542.40)

  ดอกเบี้ยเงินกูแกสหกรณอื่นคางรับ (3,631,927.70) (1,639,732.96)

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ (572.47) (572.47)

  ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ (3,036,986.28) (2,992,465.73)

  ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่นคางรับ 0.00 (248,630.14)

  ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ (102,153,953.87) (111,401,733.80)

  เครื่องเขียนแบบพิมพใชไป 907,849.58 746,917.66

  คาซอมบํารุงจายลวงหนาตัดบัญชี 228,405.67 224,140.95

  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนาตัดบัญชี 33,927.17 35,000.32

  ดอกเบี้ยเงินกูคางจาย 3,723,548.50 559,534.24

  ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 118,299,529.42 116,341,399.89

  เงินประกันสังคมคางจาย (สวนของสหกรณฯ) 28,500.00 27,750.00

  คาใชจายคางจาย 901,508.92 788,460.77

  คาเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 200,000.00 100,000.00

  คาเงินชดเชยความเสี่ยง 200,000.00 100,000.00

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

  สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 526,914,531.18 476,843,311.98

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 89
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ป 2561

บาท

ป 2560

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

 สินทรัพยดําเนินงาน

  เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณอื่น (8,370,000,000.00) (2,114,500,000.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูแกสหกรณอื่น 4,745,257,000.00 5,382,861,000.00

  เงินสดจายเงินใหกูสามัญ (1,590,968,050.00) (1,392,472,249.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญ 1,507,482,638.08 1,269,099,228.17

  เงินสดจายเงินใหกูฉุกเฉิน (130,836,500.00) (117,858,400.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูฉุกเฉิน 128,221,203.75 117,256,676.50

  เงินสดจายเงินใหกูพิเศษ (1,127,532,150.00) (1,347,622,460.00)

  เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษ 972,746,061.70 1,243,348,247.91

  เงนิสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 3,669,332.83 5,774,127.22

  เงินสดรับจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา 983,000.00 713,508.98

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 10,291,542.40 6,998,580.63

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่นคางรับ 1,639,732.96 1,675,053.65

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 572.47 626.99

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ 2,992,465.73 2,493,150.67

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่นคางรับ 248,630.14 0.00

  เงินสดรับผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 125,291,591.22 92,640,055.65

  เงินสดจายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ (900,668.42) (766,003.97)

  เงินสดจายคาซอมบํารุงจายลวงหนา (162,773.92) (228,405.67)

  เงินสดจายคาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา (31,816.07) (33,927.17)

  เงินสดจายดอกเบี้ยตราสารรอเรียกคืน 0.00 (166,808.00)

  เงินสดรับดอกเบี้ยตราสารรอเรียกคืน 166,808.00 514,520.40

 หนี้สินดําเนินงาน

  เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย (116,341,399.89) (111,409,503.54)

  เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย (559,534.24) (239,616.45)

  เงินสดจายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย (5,982,259.35) (5,555,940.57)

  เงินสดรับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 6,072,386.09 5,982,259.35

  เงินสดจายเงินประกันสังคมคางจาย (55,500.00) (55,500.00)

  เงินสดรับจากเงินประกันสังคมคางจาย 28,500.00 27,750.00

  เงินสดจายคาใชจายคางจาย (788,460.77) (377,371.96)

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

งบกระแสเงินสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

90 รายงานประจําป 2561
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ป 2561

บาท

ป 2560

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

 หนี้สินดําเนินงาน (ตอ)

  เงินสดจายเงินประกันสัญญา (78,500.00) (116,167.00)

  เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา 14,500.00 110,167.00

  เงินสดจายเช็คขาดการติดตอ (11,727.20) (29,000.00)

  เงินสดรับจากเช็คขาดการติดตอ 126,312.20 114,833.18

  เงินสดจายเงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา (228,130.00) (7,490.00)

  เงินสดรับจากเงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 205,660.00 35,310.00

  เงินสดจายเงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา (8,496,878.56) (1,153,223.67)

  เงนิสดรับจากเงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา 8,246,360.02 289,335.99

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (3,312,375,519.65) 3,514,185,677.27

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (1,748,796.06) (1,760,625.12)

  เงินสดจายคาปรับปรุงสํานักงาน (746,700.00) 0.00

  เงินสดจายคาซอ ทแวร (599,200.00) (128,400.00)

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

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

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (100,000,000.00) (225,033,919.50)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 0.00 (225,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ทางดวนและรถไ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 0.00 (78,665,184.80)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 0.00 (80,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 (1,122,746,614.93)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 0.00 (260,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 (530,000,000.00)

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 0.00 (554,770,882.00)

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

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

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

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 0.00 (26,926,654.75)
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ป 2561

บาท

ป 2560

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ)

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

  เงินสดจายซื้อหุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 0.00 (80,000,000.00)

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

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรรัฐบาล 30,000,000.00 50,000,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 200,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนพันธบัตรการไ าสวนภูมิภาค 0.00 17,160,000.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 170,000,000.00 60,000,000.00

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

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 120,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 180,000,000.00 165,000,000.00

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

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

เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 20,000,000.00 0.00

  เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) 155,000,000.00 0.00

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

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 821,905,303.94 (3,961,712,213.70)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  เงินสดจายชําระเงินกูยืม - ตัวสัญญาใชเงิน (63,762,000,000.00) (60,531,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินกูยืม - ตัวสัญญาใชเงิน 64,361,000,000.00 60,682,000,000.00

  เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (25,455,222,316.46) (25,131,782,709.79)

  เงินสดรับจากเงินรับฝาก 26,858,511,512.85 26,221,261,112.18

  เงินสดจายเงินปนผล (322,634,016.25) (335,084,717.00)

  เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (37,396,438.50) (33,159,239.75)

  เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (6,181,525.00) (6,267,298.00)

  เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00) (10,000.00)

  เงินสดจายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก (8,725,031.00) (9,925,536.88)

  เงินสดรับจากเงินกองทุนทดแทนสมาชกิ 2,536.00 607,823.88

  เงินสดจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ (4,050,000.00) (4,810,000.00)
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ป 2561

บาท

ป 2560

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ตอ)

  เงินสดจายเงินกองทุนสวัสดิการผูคํ้าประกัน (75,650.00) (23,450.00)

  เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (46,039,290.00) (43,368,890.00)

  เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 506,922,170.00 487,999,310.00

  เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (6,334,400.00) (6,494,250.00)

  เงินสดรับจากทุนพั นาสหกรณ 54,513.00 0.00

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,077,802,064.64 1,289,942,154.64

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (412,668,151.07) 842,415,618.21

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

เงินสด ณ วันสิ้นป 2,308,056,490.03 2,720,724,641.10
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1. รปน ยบายการบั ีที่ ํา ั
1.1 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณอื่น

ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่นที่นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหนี้สินดวย
1.2 สหกรณฯ รับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณ สัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย

จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
1.3 สหกรณฯ บันทึกบัญชีโดยใชเกณ คงคาง
1.4 สหกรณฯ ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
1.5 คาเสื่อมราคาอาคาร ยานพาหนะ และเครื่องใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 สําหรับสินทรัพยที่ซื้อภายใน วันที่
20 พ ศจิกายน 2560 และ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560 สําหรับ
สินทรัพยที่ซื้อตั้งแต วันที่ 21 พ ศจิกายน 2560 ทั้งนี้ยกเวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณและเครื่อง
ปรับระดับแรงดันกระแสไ า คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหคํานวณคาเส่ือมราคาโดยถือหลักอายุ
การใชงานที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณ ดังนี้
ปที่ 1 คํานวณคาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 45 ปที่ 2 คํานวณคาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 30 ปที่ 3 คํานวณ
คาเสื่อมราคาอัตรารอยละ 25

1.6 คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย

1.7 สหกรณฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณ ที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การจัดชัน้คณุภาพลูกหน้ีเงนิกูและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ซึง่เปนไปตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และขอใหเขาใจวาเปนเพียงประมาณการทางบัญชีเทานั้น ยังมิไดมีการสูญจริงหรือทําใหสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมายของสหกรณฯ ดอยไปแตอยางใด ถาหากจะมีการตัดลูกหนี้เปนสูญ ก็ตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญกอนจึงจะกระทําได

1.8 สหกรณฯ ระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณ คงคาง
ซึ่งหากสหกรณฯ รับรู ดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีดังกลาวแลว จะทําใหสหกรณฯ มีกําไรสุทธิประจําป
เปนจํานวนดังนี้

กําไรสุทธิประจําป 520,973,042.32 บาท
บวก ดอกเบี้ยที่ไมรับรูเปนรายได 1,120,064.00 บาท
กําไรสุทธิ (หากรับรูดอกเบี้ยเงินกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได) 522,093,106.32 บาท

1.9 เงินลงทุนระยะส้ัน และเงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด
สหกรณฯ บันทึกบัญชีดวยราคาทุน หรือราคาทุนตัดจําหนาย สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ระยะยาวที่เปน
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด แสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้สหกรณฯ รับรูการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน โดยแสดงเปนรายการ
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แยกตางหากในสวนทุนของสหกรณฯ และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน เมื่อสหกรณฯ
จําหนายเงินลงทุนนั้น ทั้งนี้ถือป ิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ และตราสารทุน

1.10 คาปรับปรุงสํานักงานรอตดัจาย ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 20 ตอป
1.11 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 5 ตอป และสิทธิการใชประโยชน

ในซอ ทแวรตัดจายโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละ 20 ตอป
1.12 สหกรณฯ ไดเปลี่ยนระบบการจายเงินบําเหน็จเจาหนาที่ เปนการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่เจาหนาที่จายสะสมและเงินที่
สหกรณฯ จายสมทบใหในอตัรารอยละ 5–12 ของเงนิเดอืน ทัง้นีข้ึน้อยูกบัจํานวนปทีท่าํงานโดยจายเงนิสาํรอง
บาํเหนจ็เปนเงนิประเดมิเขากองทนุจาํนวน 10,405,600.00 บาท และจะจายใหกบัเจาหนาท่ีในกรณอีอกจาก
งานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน
กสิกรไทย จํากัด ระหวางป 2561 จายสมทบเพ่ิมจํานวน 2,201,789.00 บาท และระหวางป 2560
จายสมทบเพิ่มจํานวน 2,096,921.39 บาท

2. เงิน ด ละเงิน าก นา าร ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

เงินสด 4,642,867.49 4,753,852.62
เงินฝากธนาคาร
 กระแสรายวัน 2,459,381.84 3,937,081.38
 ออมทรัพย 297,799,599.58 392,950,342.02
 ออมทรัพยพิเศษ 3,054,641.12 18,983,365.08
 ประจํา 100,000.00 100,000.00
 รวมเงินสดและเงิน ากธนาคาร 308,056,490.03 420,724,641.10

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

3. เงิน าก กรณอ่น ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 0.00 300,000,000.00
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
 รวมเงิน ากสหกรณอื่น 2,000,000,000.00 2,300,000,000.00
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4. เงินลงทน ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด

พันธบัตรรัฐบาล 0.00 0.00 30,148,661.10 29,986,700.73
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 0.00 0.00 201,897,866.00 200,000,000.00
หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 175,672,395.10 170,000,000.00

 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 61,115,215.80 60,000,000.00 181,224,524.00 180,000,000.00
 หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 322,619,126.20 320,408,929.55 121,607,472.80 120,000,000.00
 หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 50,296,095.50 50,000,000.00
 หุนกูบริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลสี จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 157,621,998.60 155,000,000.00
 หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 20,505,072.00 20,085,075.10
 หุนกูบริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 25,020,169.00 25,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 60,578,946.00 60,091,548.37 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 101,267,128.00 100,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 50,455,232.50 50,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 101,438,274.00 100,000,000.00 0.00 0.00
 หุนกูบริษัท โกลวพลังงาน จํากัด (มหาชน) 10,214,428.70 10,021,462.93 0.00 0.00
  รวม 732,708,520.20 725,521,940.85 938,974,085.10 925,071,775.83

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 7,186,579.35 0.00 13,902,309.27
รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่อยูในความตองการของตลาด 732,708,520.20 732,708,520.20 938,974,085.10 938,974,085.10
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 732,708,520.20 938,974,085.10

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตรการรถไ แหงประเทศไทย 529,098,780.00 500,000,000.00 546,347,845.00 500,000,000.00
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 297,081,292.50 290,000,000.00 305,076,603.20 290,000,000.00
พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 207,633,734.00 200,000,000.00 212,643,108.00 200,000,000.00
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 101,968,298.00 100,000,000.00 104,407,551.00 100,000,000.00
หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 132,032,779.87 126,718,308.37 136,325,668.03 126,822,497.08
หุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 272,139,142.50 261,649,164.75 343,272,791.40 324,004,078.07
หุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 193,460,562.45 190,662,144.92 200,564,675.30 192,736,787.39
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2,029,791,982.77 1,930,701,978.42 2,352,155,250.64 2,253,027,997.32
หุนกูบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 253,014,955.20 240,000,000.00 259,071,168.00 240,000,000.00
หุนกูบริษัท โกลวพลังงาน จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 10,536,439.80 10,050,529.82
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 333,329,724.19 326,863,480.78 296,477,739.57 287,002,983.14
หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 914,879,277.90 878,322,846.37 932,195,524.80 881,792,622.29
หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 982,703,537.00 959,601,946.34 995,670,305.50 961,739,132.24
หุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 360,297,171.70 351,048,082.97 468,405,039.50 451,438,438.20
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 1,576,932,814.79 1,501,831,457.92 1,672,773,762.61 1,603,926,934.36
หุนกูบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 51,614,684.00 50,000,000.00
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4. เงินลงทน ประกอบดวย (ตอ)

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน
หุนกูบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 58,450,503.60 55,000,000.00 58,809,713.00 55,000,000.00
หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1,066,186,323.14 1,043,000,000.00 1,077,760,826.42 1,043,000,000.00
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณ อาหาร จํากัด (มหาชน) 372,439,816.40 361,420,380.88 381,494,883.60 361,663,429.65
หุนกูบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) 31,547,244.00 30,000,000.00 32,759,534.10 30,000,000.00
หุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 70,489,928.20 70,000,000.00 72,391,184.00 70,000,000.00
หุนกูบริษัท แลนด แอนด เ าส จํากัด (มหาชน) 201,781,950.00 200,000,000.00 204,977,100.00 200,000,000.00
หุนกูบริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 110,846,534.35 110,000,000.00 137,487,587.85 135,000,000.00
หุนกูบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 100,244,650.50 100,000,000.00 101,418,206.20 100,000,000.00
หุนกูบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 279,621,453.55 275,840,006.30 284,804,116.85 275,932,710.53
หุนกูบริษัท ทางดวนและรถไ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 270,406,261.65 269,838,988.18 272,338,503.55 269,742,424.73
หุนกูบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 624,874,951.10 611,517,830.68 623,007,502.20 611,715,826.21
หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 103,802,800.00 102,795,995.02 105,924,266.50 103,416,766.69
หุนกูบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 26,688,351.75 26,332,430.11 27,377,543.00 26,669,963.39
หุนกูบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 110,729,789.20 105,000,000.00 111,041,237.75 105,000,000.00
หุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 80,320,907.80 80,000,000.00 81,159,173.30 80,000,000.00
หุนกูบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 50,624,086.50 50,000,000.00 51,641,448.50 50,000,000.00
  รวม 11,743,419,604.61 11,348,145,042.01 12,511,930,983.17 11,989,683,121.11

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 395,274,562.60 0.00 522,247,862.06
  รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยูในความตองการของตลาด 11,743,419,604.61 11,743,419,604.61 12,511,930,983.17 12,511,930,983.17
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

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

รวมเงินลงทุนระยะยาวที่ไมอยูในความตองการของตลาด 10,200,000.00 10,200,000.00
  รวมเงินลงทุนระยะยาว 11,753,619,604.61 12,522,130,983.17
  รวมเงินลงทุน 12,486,328,124.81 13,461,105,068.27

ขอผูกพัน
สหกรณฯ ไดนําพันธบัตรจํานวนหนึ่งรวมเปนจํานวนเงิน 1,000,000,000.00 บาท และหุนกูจํานวนหนึ่งรวมเปนจํานวนเงิน  
6,280,100,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 7,280,100,000.00 บาท ไปเปนหลักประกันการทําสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชี
ในวงเงิน 20,000,000.00 บาท และกูยืมเงินโดยออกตัวสัญญาใชเงินในวงเงิน  5,889,900,000.00 บาท จากธนาคารตางๆ 
(ตามที่กลาวในหมายเหตุ 11)
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5. เงิน กยม - ท ิ ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ

เงินใหกูแกสหกรณอื่น 3,929,454,000.00 7,018,172,000.00 1,762,482,000.00 5,560,401,000.00

เงินใหกูฉุกเฉิน 20,138,314.50 0.00 17,521,405.75 0.00

เงินใหกูสามัญ 270,305,507.23 1,819,354,014.31 248,951,855.81 1,757,383,695.06

เงินใหกูพิเศษ 170,780,118.58 3,158,346,934.61 155,714,466.56 3,023,371,901.21

รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 4,390,677,940.31 11,995,872,948.92 2,184,669,728.12 10,341,156,596.27

เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได

เงินใหกูฉุกเฉิน 11,687.50 0.00 13,300.00 0.00

เงินใหกูสามัญ 2,116,333.50 0.00 2,715,179.25 0.00

 เงินใหกูพิเศษ 552,015.50 0.00 595,312.25 0.00

  รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได 2,680,036.50 0.00 3,323,791.50 0.00

   รวมเงินใหกูยืม 4,393,357,976.81 11,995,872,948.92 2,187,993,519.62 10,341,156,596.27

 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (503,020.05) 0.00 (427,249.45) 0.00

  รวมเงินใหกูยืม - สุทธิ 4,392,854,956.76 11,995,872,948.92 2,187,566,270.17 10,341,156,596.27

เงินใหกูแกสหกรณอื่น มีจํานวน 33 ราย สหกรณฯ เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราตามสภาวะของทองตลาด
ทั้งน้ีสหกรณฯ ไดจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู

และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหแสดงรายการลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตางหากจากลูกหนี้ปกติ

6. ลก นีอ่น - ท ิ ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 8,396,853.15 0.00 6,517,199.35 0.00

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 1,434,728.02 0.00 2,417,728.02 0.00

  รวม 9,831,581.17 0.00 8,934,927.37 0.00

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,667,386.97) 0.00 (1,640,954.27) 0.00

 รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 8,164,194.20 0.00 7,293,973.10 0.00

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น จํานวน 1,667,386.97 บาท ประกอบดวย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
ขาดสมาชิกภาพ จํานวน 657,658.95 บาท และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 1,009,728.02 บาท

ทั้งน้ีสหกรณฯ ไดจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู
และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหแสดงรายการลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตางหากจากลูกหนี้ปกติ
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7. ดอกเบียเงิน ก างรับ ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่นคางรับ 3,631,927.70 1,639,732.96

ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 13,696,396.35 10,291,542.40

 รวมดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 17,328,324.05 11,931,275.36

8. ินทรัพย มนเ ียนอ่น ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 572.47 572.47

ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ 3,036,986.28 2,992,465.73

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่นคางรับ 0.00 248,630.14

ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 118,241,867.95 125,291,591.22

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 31,816.07 33,927.17

คาซอมบํารุงจายลวงหนา 162,773.92 228,405.67

วัสดุคงเหลือ 465,498.12 472,679.28

ดอกเบี้ยตราสารรอรับคืน 0.00 166,808.00

 รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 121,939,514.81 129,435,079.68

9. อา าร ละอปกรณ - ท ิ ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

อาคาร 1,379,499.83 1,947,803.56

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2,380,309.88 2,075,472.17

ยานพาหนะ 139,508.66 384,808.66

เครื่องใชสํานักงาน 1,845,203.84 1,352,491.55

 รวม 5,744,522.21 5,760,575.94

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (646,033.13) (3,918.00)

 รวมอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5,098,489.08 5,756,657.94

สหกรณฯ บันทึกบัญชีอาคารและอุปกรณดวยมูลคาตามบัญชี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สหกรณฯ มีคาเสื่อมราคา จํานวน 1,824,846.79 บาท และ 3,178,882.03 บาท ตามลําดับ ประกอบดวย คาเสื่อมราคา
อาคาร จํานวน 568,303.73 บาท และ 1,252,920.59 บาท ตามลําดับ คาเสื่อมราคาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
จํานวน 757,787.85 บาท และ 1,383,582.20 บาท ตามลําดับ คาเสื่อมราคายานพาหนะ จํานวน 245,300.00 บาท
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และ 245,300.00 บาท ตามลําดับ และคาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 253,455.21 บาท และ 297,079.24 บาท
ตามลําดับ

สหกรณฯ บันทึกบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 646,033.13 บาท และ
3,918.00 บาท ตามลําดับ ประกอบดวย คาเสื่อมราคาสะสม - เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน 494,764.55 บาท
และ 2,136.23 บาท ตามลําดับ และ คาเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใชสํานักงาน จํานวน 151,268.58 และ 1,781.77 บาท
ตามลําดับ สําหรับอาคารและอุปกรณที่ซื้อต้ังแตวันที่ 21 พ ศจิกายน 2560 ซึ่งเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560

10. ินทรัพยไมมีตั ตน - ท ิ ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 1,693,150.68 2,443,150.68

สิทธิการใชประโยชนในซอ ทแวร 889,641.98 383,230.03

 รวมสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,582,792.66 2,826,380.71

11. เงินเบิกเกินบั ี นา าร ละเงินกยมระยะ ัน ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

เงินกูยืมประเภทตัวสัญญาใชเงิน 4,189,000,000.00 3,590,000,000.00

 รวมเงินเบิกเกินบั ชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 4,189,000,000.00 3,590,000,000.00

เงินกูยืมประเภทตัวสัญญาใชเงินดังกลาวขางตน จายดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกําหนดโดยสถาบันการเงินของแตละแหง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบั ชีและ

วงเงินประเ ทตัวสั าใชเงิน
หลักประกัน

1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตัวสัญญาใชเงิน 

2,899.90 ลานบาท

พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท

หุนกู บจก. ดีแทค ไตรเน็ต

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 520 ลานบาท

หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 25 ลานบาท
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11. เงินเบิกเกินบั ี นา าร ละเงินกยมระยะ ัน ประกอบดวย (ตอ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบั ชีและ

วงเงินประเ ทตัวสั าใชเงิน
หลักประกัน

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

จํานวน 8 ฉบับ จํานวนเงิน 849 ลานบาท

หุนกู บมจ. บางจากปโตรเลียม

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 210 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 4 ฉบับ จํานวนเงิน 215 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. บานปู

จํานวน 4 ฉบับ จํานวนเงิน 530 ลานบาท

หุนกู บมจ. การบินไทย

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 395 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปูนซิเมนตไทย

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 205 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 170 ลานบาท

หุนกู บจก. นํ้าตาลมิตรผล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 25 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทีทีดับบลิว

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

หุนกู บมจ. แลนด แอนด เ าส

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

2) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินเบิกเกินบัญชี 20 ลานบาท 

วงเงินสินเชื่อประเภทตัวสัญญาใชเงิน 

1,290  ลานบาท

พันธบัตรการรถไ แหงประเทศไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 16.10 ลานบาท

หุนกู บมจ. การบินไทย

จํานวน 4 ฉบับ จํานวนเงิน 330 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 520 ลานบาท
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11. เงินเบิกเกินบั ี นา าร ละเงินกยมระยะ ัน ประกอบดวย (ตอ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบั ชีและ

วงเงินประเ ทตัวสั าใชเงิน
หลักประกัน

2) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ตอ) หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 115 ลานบาท

หุนกู บมจ. โกลว พลังงาน

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 10 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไออารพีซี

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 240 ลานบาท

หุนกู บมจ. ช.การชาง

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไ ากรุงเทพ

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 80 ลานบาท

3) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย วงเงินสินเชื่อประเภทตัวสัญญาใชเงิน 

400  ลานบาท

หุนกู บจก. ดีแทค ไตรเน็ต

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 70 ลานบาท

หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 20 ลานบาท

หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณ อาหาร

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 วงเงินสินเชื่อประเภทตัวสัญญาใชเงิน 

400  ลานบาท

หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณ อาหาร

จํานวน 1  ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บมจ. บางจากปโตเลียม

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. การบินไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 75 ลานบาท
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11. เงินเบิกเกินบั ี นา าร ละเงินกยมระยะ ัน ประกอบดวย (ตอ)

ชื่อธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบั ชีและ

วงเงินประเ ทตัวสั าใชเงิน
หลักประกัน

4) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (ตอ) หุนกู บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท

5) บมจ. ธนาคารทหารไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตัวสัญญาใชเงิน 

900  ลานบาท

พันธบัตรการรถไ แหงประเทศไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 300 ลานบาท

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท

หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. ซีพี ออลล

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท

หุนกู บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 40 ลานบาท

หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 40 ลานบาท

หุนกู บมจ. ปตท.

จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท

หุนกู บมจ. การบินไทย

จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 250 ลานบาท

12. เงินรับ าก ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

เงินรับ าก - สมาชิก

 ออมทรัพย 1,097,782,294.32 1,397,507,801.64

 ออมทรัพยสินทวี 954,038,536.38 803,109,703.73

 ออมทรัพยพิเศษเพื่อสวัสดิการ 3,323,400.00 2,641,900.00

 ประจํา 17,007,742,916.79 15,456,339,694.67

  รวมเงินรับ าก - สมาชิก 19,062,887,147.49 17,659,599,100.04

  รวมเงินรับ าก 19,062,887,147.49 17,659,599,100.04
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13. นี ิน มนเ ียนอ่น ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 118,299,529.42 116,341,399.89

ดอกเบี้ยเงินกูคางจาย 3,723,548.50 559,534.24

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 6,072,386.09 5,982,259.35

คาใชจายคางจาย 901,508.92 788,460.77

เงินปนผลคางจาย 4,082.25 4,664.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมคางจาย 57,000.00 55,500.00

ทุนเรือนหุนรอจายคืน 143,100.37 143,100.37

เงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา 38,817.45 289,335.99

เช็คขาดการติดตอ 841,495.33 808,769.83

เงินประกันสัญญา 46,167.00 110,167.00

เงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 12,840.00 35,310.00

 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 130,140,475.33 125,118,501.44

14. นี ินไม มนเ ียนอ่น ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 100,652,948.51 104,375,443.51

เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 127,325,561.67 127,375,561.67

เงินกองทุนสวัสดิการผูคํ้าประกัน 9,234,550.00 9,310,200.00

เงินกองทุนชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 400,000.00 200,000.00

เงินกองทุนชดเชยความเสี่ยง 400,000.00 200,000.00

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 238,013,060.18 241,461,205.18
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15. ทน ะ มตาม อบัง ับ ระเบียบ ละอ่น  ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

ทุนสาธารณประโยชน 83,417,466.78 84,072,613.96

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 38,625,004.80 38,625,004.80

ทุนพั นาสหกรณ 1,322,829.51 1,268,316.51

ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 33,825,453.19 33,825,453.19

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

ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน 4,596,054.83 4,596,054.83

 รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น 163,147,743.51 163,748,377.69

16. กําไรจากเงินลงทนที่ยังไมเกิด น ประกอบดวย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

ยอดยกมาตนป 536,150,171.33 224,876,522.74

บวก (หัก) การเปลี่ยนแปลงในระหวางป (133,689,029.38) 311,273,648.59

ยอดคงเหลือปลายป 402,461,141.95 536,150,171.33

17. การดํารง ินทรัพย าพ ลอง อง กรณ
สหกรณฯ สามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองเฉล่ียรายเดือนไดในอัตราไมตํ่ากวารอยละหน่ึงของยอดเงินฝาก

ทั้งหมด จึงถือไดวา สหกรณฯ ไดมีการป ิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย เรื่อง กําหนดอัตรา
การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณฯ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2550
เปนตนไป
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

จั หวัดกร ทพมหาน ร

สําหรั ปสินสดวันท 31 ธันวา ม 2561

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ

ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ขาพเจาไดตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมี
เงื่อนไขตามรายงาน ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 ทั้งนี้ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่สําคัญ ดังตอไปนี้

1. อ ังเกตจากการตร จ อบ

1.1 การ บ ม าย น

1.1.1 การป ิบัติตามก หมายที่เกี่ยวของ

โดยรวมสหกรณฯ มีการป ิบัติงานเปนไปตาม กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง คําแนะนํา
แนวป บิตัขิองทัง้นายทะเบยีนสหกรณ กรมตรวจบญัชสีหกรณ และกฎหมายอืน่ ทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิงานของสหกรณฯ
อยางเครงครัด

1.1.2 การแบงแยกหนาที่ของสหกรณ

สหกรณฯ มกีารจัดแบงสวนงานและกําหนดหนาท่ีความรบัผดิชอบของพนกังานไวเหมาะสมรดักุมสอดคลอง
กับหลักการควบคุมภายในที่ดี มีผูจัดการคอยควบคุมดูแลการป ิบัติงานภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
พนักงานมีความรูความสามารถในการป ิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม

1.1.3 ความรูความสามาร ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และ ายจัดการของสหกรณ

1) คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ เปนบุคคลผูไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิก ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบของสหกรณฯ โดยในระหวางปไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ
อยางสมํ่าเสมอ ทําใหผลการดําเนินงานของสหกรณฯ โดยรวมเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางไวและอยูบนบรรทัดฐานของ
ความพอใจของมวลสมาชกิเปนทีต่ัง้ ยอมแสดงใหเหน็วา คณะกรรมการดาํเนนิการของสหกรณฯ นัน้มคีวามรูและความสามารถ
เพียงพอตอการป ิบัติงาน
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2) ฝายจัดการของสหกรณฯ ประกอบดวย ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ ฝายบัญชีและประมวลผล ฝายบริการ
เงนิออม ฝายบริการสินเช่ือ และฝายบริหารสหกรณ ซึง่ผูป บิตัหินาทีแ่ตละสวนงานน้ันมคีวามรูและความสามารถเฉพาะทาง
ซึ่งตรงตามแตละสวนงาน

1.1.4 การจัดทําบั ชีและรายงานทางการเงิน

โดยรวมสหกรณฯ จดัทาํบญัชตีามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกาํหนด รวมถึงเปนไปตามพระราชบัญญตัิ
สหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และเปนไปตามกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยมีระบบบัญชีที่เหมาะสม
กับธุรกิจของสหกรณฯ การจัดทําบัญชี และทะเบียนคุมตางๆ เรียบรอยเปนปจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึก
บญัชีโดยรวมครบถวน มกีารจัดทาํงบการเงินตามรปูแบบงบการเงินท่ีระบใุนหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณที ่กษ 0404/1160 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 และผลการประเมินการป ิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของสหกรณฯ โดยรวมอยูในระดับดี

นอกจากน้ีคณะผูสอบบัญชีไดเขาตรวจสอบระหวางปของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํากัด สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไดทําการตรวจสอบการป ิบัติงานของสหกรณฯ และความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งโดยรวมสหกรณฯ มีการป ิบัติงานและบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ไดรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีระหวางปและขอเสนอแนะที่ตรวจพบขางตนแกสหกรณฯ ในระหวางปแลว

1.2 การป ิบัติที่ ัด ยงทาง ลประ ย น บ ล ละกิจการที่เกี่ย องกัน

จากการสอบทานการป บิตัทิีข่ัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest) ของบุคคลและกิจการทีเ่กีย่วของกัน
ของสหกรณฯ รวมถึงจากที่ปราก ในหนังสือรับรองของสหกรณฯ พบวา โดยรวมสหกรณฯ ไมมีเหตุการณการป ิบัติที่
ขัดแยงทางผลประโยชนจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

2. ามเ ี่ยงที่อาจเกิด น

2.1 ามเ ี่ยงดานเ รดิต

1) สหกรณฯ ไมมีนโยบายการใหสินเชื่อแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ ที่อาจ
ทําใหเชื่อไดวาเปนการเอื้อประโยชนแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ

2) สหกรณฯ ไมมีนโยบายการใหสินเช่ือแกสหกรณอื่นหรือนําเงินไปฝากจนเกินกวาอัตราท่ีกําหนด โดยไมมี
หลักประกันหรือหลักประกันไมคุมมูลหนี้

3) จากการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้โดยพิจารณาตามหลักเกณ การจายเงินกูแกสมาชิก
ของสหกรณฯ พบวา ลูกหน้ีสวนให ยังคงมีความสามารถในการชําระหน้ีไดอยางเหมาะสม การใหสินเช่ือมีการกําหนด
จํานวนงวดในการชําระหน้ีที่เปนไปอยางเหมาะสม การติดตามหน้ีโดยคณะกรรมการเปนไปอยางใกลชิด โดยสหกรณฯ
จะไมอนุญาตใหมีการปรับโครงสรางหนี้โดยไมจําเปน ทั้งนี้สหกรณฯ ควรระมัดระวังการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเปนไป
ตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

4) สหกรณฯ มีอัตราสวนวัดความสามารถในการกอหนี้ปปจจุบัน 3.56 เทา ซึ่งใกลเคียงกับปกอน ซึ่งโดยรวม
ถือวาสหกรณฯ ยังมีความสามารถในการชําระหนี้ในระดับที่เหมาะสม

5) สหกรณฯ ไมมีนโยบายกูยืมเงินระยะสั้นจากภายนอก เพื่อมาจายเงินกูระยะยาวใหแกสมาชิก หรือ สหกรณอื่น
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2.2 ามเ ี่ยงดาน าพ ลอง

สหกรณฯ มีอัตราสวนสภาพคลองปปจจุบัน 0.01 เทา ปกอน 0.02 เทา ซึ่งลดลงจากปกอนเล็กนอย แสดง
ใหเห็นวา สหกรณฯ มีการรักษาสภาพคลองไวไดในระดับท่ีคงท่ีแตยังคอนขางนอย ดังนั้น สหกรณฯ ควรมีการกําหนด
กลยุทธ และ วางแผนเพื่อรักษาระดับปริมาณเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีสภาพคลองใหอยูในเกณ ที่เหมาะสม

2.3 ามเ ี่ยงดานเงินลงทน อง กรณ

จากการตรวจสอบการลงทุนของสหกรณฯ พบวา โดยรวมมีการลงทุนเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ และลงทุน
ในหลักทรัพยตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดไวอยางเหมาะสม

3. เร่องอ่น

โดยรวมสหกรณฯ มีการติดตามขอมูลขาวสารและกฎระเบียบใหมที่กําหนดขึ้นโดยหนวยงานกํากับดูแล อยาง
ตอเนื่อง พรอมทั้งนํามาถือป ิบัติภายในสหกรณฯ อยางเหมาะสม

 (ดร.ธนาดล รักษาพล)
ผูสอบบัญชี

48 อาคารธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ 34 ถนนจรัญสนิทวงศ
แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
วันที่ 30 มกราคม 2562
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ที่ สส. 042/2562

โดย ดร.ธนาดล รักษาพล*
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8910

ทางสํานักงานเห็นวาการวิเคราะหงบการเงินมีความสําคัญตอสหกรณฯ ที่จะประเมินการบริหารงานของ
ฝายบริหาร พยากรณฐานะการเงินในอนาคตและผลท่ีจะเกิดขึ้น รวมทั้งเปนเคร่ืองมือกลั่นกรองประกอบการออมเบ้ืองตน
เพื่อเลือกลงทุนซื้อหุนเพิ่มหรือวิเคราะหความเสี่ยง จึงไดจัดทําบทวิเคราะหงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
ที่มีการเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของสหกรณฯ กับขอมูลและอัตราสวนถัวเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพยอื่นท้ังระบบ
ทั่วประเทศท่ีมีขนาดเดียวกัน ณ ป 2560 (PEER GROUP 2017) ที่นําขอมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ตามรายละเอียดผลการวิเคราะหที่ไดเปนดังนี้

(1) ลักเกณ ที่  นการจัด นาด อง กรณออมทรัพยม า ิทยาลัย รรม า ตร จํากัด
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไดรับการจัดเปนสหกรณขนาด “*ให พิเศษ”

* ให พิเศษ หมาย ึง คะแนนรวมระหวาง 16.05 – 20.00
ให มาก หมาย ึง คะแนนรวมระหวาง 12.09 – 16.04
ให  หมาย ึง คะแนนรวมระหวาง 8.13 – 12.08
กลาง หมาย ึง คะแนนรวมระหวาง 4.17 – 8.12

* อดีตผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท อีวาย จํากัด ผูสอบบัญชีสหกรณ ผู ตรวจกิจการสหกรณ และผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 8910 บช.ด. (จุ าฯ) บช.ม. (จุ าฯ) บช.บ. (จุ าฯ เกียรตินิยมอันดับ 1) ประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญการรายงานทางการเงิน 

(Diploma in Thai Financial Reporting - Dip TFR) นักวิชาการคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชูปถัมภ ผูบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยฯ กรมพั นาธุรกิจการคาและกระทรวงพาณิชย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

สตง. และกรมบัญชีกลาง

ทวิ ราะห� การ ิน
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายการ
คะแนนของ

แตละหัวขอ

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จํากัด

ให พิเศษ

16.05–20.00

ให มาก

12.09–16.04

ให 

8.13–12.08

จํานวน คะแนนที่ได

1. จํานวนสมาชิก (หนวย: คน)

 มากกวา 8,056–12,990 3.20 9,650 3.20

 มากกวา 20,948–33,778 3.40

 มากกวา 33,778–54,469 3.80

2. ทุนดําเนินงาน (หนวย: ลานบาท)

 มากกวา 7,876.00–14,825.00 8.10

 มากกวา 14,825.00–27,900.00 8.55

 มากกวา 27,900.00 9.00 31,340 9

3. รายไดธุรกิจหลัก (หนวย: ลานบาท)

 มากกวา 391.70–718.00 6.30

 มากกวา 718.00–1,317 6.65 1,241 6.65

 มากกวา 1,317 7.00

รวมคะแนนที่ได 18.85

(2) อัตรา นที่ ํา ั อง กรณออมทรัพยเ ลี่ย ดยร มเปรียบเทียบกับ
กรณออมทรัพยม า ิทยาลัย รรม า ตร จํากัด
ผลการดําเนินงานและ านะการเงิน ดยรวมอยูในระดับ “*ดี”

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

อัตราสวนของ

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

อัตราสวนสหกรณ

ออมทรัพยเ ลี่ย

ขนาดให มาก 

(Peer Group)

มากกวา

หรือ

ดีกวา

คาเ ลี่ย

ใกลเคียง

คาเ ลี่ย

นอยกวา

คาเ ลี่ย

ป 2561 ป 2560 ป 2560

1. ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง

1.1 อัตราสวนหนี้สิน (สวนใหญเงินรับฝาก)

ตอทุน

เทา 3.06 2.98 1.19

1.2 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย เทา 0.04 0.04 0.04

1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ รอยละ 6.44 13.14 8.95

1.4 อัตราการเติบโตของหนี้

(สวนใหญเงินรับฝาก)

รอยละ 9.27 6.09 10.75

1.5 อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน รอยละ 6.96 6.97 7.28

2. ดานคุณ าพของสินทรัพย

2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย รอบ 0.04 0.04 0.05

2.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 1.73 1.71 3.33

2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย รอยละ 8.56 7.78 9.92

3. ดานการทํากําไร

3.1 กําไรตอสมาชิก บาท/คน 53,986.84 50,805.79 26,039.85

3.2 เงินออมตอสมาชิก บาท/คน 2,528,404.28 2,404,495.34 590,635.47

3.3 หนี้สินตอสมาชิก บาท/คน 563,896.88 555,512.92 603,787.71

3.4 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง รอยละ 7.93 8.78 9.99

3.5 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ รอยละ 9.41 (1.71) 10.21

3.6 อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 41.96 41.27 56.89

4. ดานส าพคลอง

อัตราสวนทุนหมุนเวียน เทา 0.32 0.28 0.38
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1. ามเพียงพอ องเงินลงทนตอ ามเ ี่ยง
สหกรณฯ มีอัตราสวนดานความเพียงพอของเงินลงทุนตอความเส่ียง ดยรวมอยูในเกณ ดี เชน อัตราสวน

ทุนสํารองตอสินทรัพย อัตราการเติบโตของหน้ีสิน (สวนใหญเงินรับฝาก) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน ซึ่งอยูใน
เกณ ดี และมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนมากกวาคาเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณออมทรัพยอื่นท่ีมีขนาดเทากัน เหลานี้แสดง
ใหเห็นวาผูบริหารยังคงรักษาระดับการนําเงินมาออมกับสหกรณฯ ของสมาชิกไดเปนอยางดี ซึ่งมีผลใหสหกรณฯ สามารถ
ควบคุมตนทุนทางการเงินไดเปนอยางดี ตลอดจนทําใหสหกรณฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารงานและการดําเนินงาน
ของสหกรณฯ อยูในระดับที่ดีและพอเพียง

2. ณ าพ อง ินทรัพย (Assets Quality)
สหกรณฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพยใหมีคุณภาพ ดยรวมอยูในเกณ ดี โดยมีอัตราสวนเฉลี่ยใกลเคียง

กับปกอนและสหกรณฯ ที่มีขนาดเดียวกัน อยางไรก็ตาม สหกรณฯ ตองมุงเนนดานกลยุทธที่จะชวยเสริมสรางใหสหกรณฯ
มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย และบริหารสินทรัพยใหเกิดรายได เพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อจะนํามาซึ่งความมั่นคง
ตอสหกรณฯ และเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานของสหกรณฯ ตลอดจนเพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่อาจ
มีความผันผวนในอนาคต

3. ดานการทํากําไร (Earnings Su ciency)
อัตรา นตอ มา ิก
ผลการดําเนินงานตอสมาชิกในปปจจุบันแสดงใหเห็นวา สหกรณฯ มีอัตราสวนการทํากําไรตอสมาชิกเพ่ิมขึ้น

จากปกอน และยังคงมากกวาอัตราสวนเฉล่ียโดยรวมอยูมาก ซึ่งสอดคลองกับอัตราสวนเงินออมตอสมาชิกท่ีเพิ่มขึ้นใน
รูปแบบเดียวกัน ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ดีมาก อยางไรก็ตาม สหกรณฯ ตองระมัดระวังการใหสินเช่ือตอสมาชิกแตละราย
เพื่อไมใหสมาชิกกอหนี้สินจนเกินกวาความสามารถในการจายชําระของสมาชิกแตละคนได อีกทั้ง สหกรณฯ ควรมีการเรงรัด
ติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกอยางใกลชิดเพื่อรักษาผลประโยชนของสมาชิกสวนใหญ

อัตรา น ลการดําเนินงาน ดยร ม
ผลการดําเนินงานในปปจจุบันยังแสดงใหเห็นวาสหกรณฯ มีผลการดําเนินงาน ดยรวมอยูในเกณ ที่ดี โดยมี

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิอยูในเกณ ที่ดี อยางไรก็ตาม สหกรณฯ ตองวางแผนการบริหารงาน
ใหมีอัตราการเติบโตของทุนสํารองใหสูงขึ้นอยางสมํ่าเสมออันจะนํามาซึ่งความมั่นคงของสหกรณฯ และผลการดําเนินงานที่ดี
ในระยะยาว

4. าพ ลอง (Liquidity)
สหกรณฯ มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากปกอนเล็กนอย แตยังคงนอยกวาอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมเล็กนอย 

แสดงใหเหน็วา สหกรณฯ มกีารรกัษาส าพคลองไวไดในระดับทีด่แีละเหมาะสมกบัความจาํเปนในการใชเงนิ อยางไรกต็าม 
สหกรณฯ ยังคงตองมีการกําหนดกลยุทธและวางแผนเพื่อรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคลองใหอยูในระดับท่ี
เหมาะสม อีกทั้งตองไมเสียประโยชนในการนําสภาพคลองคงเหลือไปกอใหเกิดผลตอบแทนแกสหกรณฯ
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5. เร่อง ามเ ี่ยง ละ ลกระทบ ายนอกตอการดําเนินงาน อง กรณ
เศรษ กิจ ลก โดยรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัวลง เนื่องจากผลกระทบจากสงครามทางการคาระหวาง

สหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุนที่มีความเสี่ยงจากการขึ้นภาษีบริโภคระลอกสองในชวงเดือนตุลาคม 
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหมหลายประเทศ ซึง่สงผลกระทบตอการสงออกของไทยท้ังทางตรงและทางออม 
จึงตองติดตามและประเมินผลกระทบดังกลาวที่มีตอเศรษฐกิจไทยอยางใกลชิดตอไป

เศรษ กิจไทย ในภาพรวมมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง แมการสงออกสินคาไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก
ที่มีแนวโนมชะลอลง และมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน ขณะที่การทองเที่ยวชะลอลงโดยเฉพาะจาก
นักทองเที่ยวจีน แตเริ่มมีสัญญาณปรับดีขึ้นจากกําลังซื้อในประเทศที่ยังขยายตัวตอเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม
ขยายตัวตามรายไดครัวเรือนที่ปรับดีขึ้น รวมท้ังไดรับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติม สําหรับการลงทุนภาค
เอกชนนั้นมีแนวโนมขยายตัวตามการยายฐานการผลิตมายังไทย และการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน สวนการใชจายภาครัฐ
ขยายตัวชะลอลงกวาที่ประเมินไวเดิมจากความลาชาในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

กลาวโดยสรุปคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยูในระดับตํ่าตอเนื่อง
เปนเวลานานในชวงที่ผานมานั้น แมจะมีสวนชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจขยายตัวในระดับท่ีสอดคลองกับศักยภาพและ
กรอบเปาหมายเงินเ อ แตคณะกรรมการฯ สวนใหญลงความเห็นวาความจําเปนในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผอนคลาย
มาก (อัตราดอกเบ้ียนโยบายต่ํามาก) ลดนอยลงแลว จึงเห็นควรใหปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายในครั้งน้ี เพ่ือใหเครื่องมือ
ดานการเงิน (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย) ยังคงมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผานมา คณะกรรมการฯ 
จึงมีมติใหปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียน ยบาย จากเดิมท่ีใหคงอัตราดอกเบ้ียน ยบายดังกลาวมาตลอดท่ีรอยละ 1.5 ตั้งแต
กลางป 2558 จน ึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เปนรอยละ 1.75 ตอป ดยมีผลทันที (มติ 5 ตอ 2 เสียง) ดังนั้นสหกรณฯ
จึงตองติดตามสถานการณและสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโนมผันผวนอยางใกลชิดเพื่อนําผลไปพิจารณาปรับเปล่ียนนโยบาย
การบริหารงานอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณที่ผันแปรไปอยางรวดเร็ว

สรุปใน าพรวม ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ อยูในระดับ “ดี” เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวม
ของสหกรณที่มีขนาดใหญมาก 2560 (Peer Group 2017) ที่นํามาวิเคราะห โดยสหกรณฯ มีการควบคุมการปลอยสินเชื่อ
แกสมาชิก โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหน้ีคืนของสมาชิกเปนหลัก มีการกระตุนใหสมาชิกรักการออม
จนทําใหมีอัตราเงินออมตอสมาชิกอยูในระดับที่ดีมาก นอกจากน้ียังมีผลการดําเนินงานท่ีดีและทําใหมี กําไรตอสมาชิก
อยูในเกณ ที่ดีมาก อีกทั้งมีการคงสภาพคลองไวไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราการเติบโตทุนและ
ของสินทรัพยของสหกรณฯ อาจไมสูงมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ ดังนั้นสหกรณฯ จะตอง
ปองกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องตนทุนทางการเงิน ปญหาสภาพคลอง และรักษาผลกําไรจากการ
ดําเนินงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมอันจะนําไปสูความผาสุกของมวลสมาชิกอยางยั่งยืนสืบตอไป

บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด
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รายการ
ป 2561
(บาท)

คิดเปน 
รอยละ

ป 2560
(บาท)

คิดเปน 
รอยละ

1. เปนทนุสํารองไมนอยกวารอยละ 20 ของกาํไรสทุธิ 104,194,608.46 20.00 95,230,372.70 20.00

2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ ไมเกินสามหมื่นบาท

30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

กําไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และ
ขอ 2 ขางบนนี้ อาจจัดสรรดังตอไปนี้

3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวในอัตรา
รอยละ 7.00 ตอป

354,373,645.75 68.02 322,634,274.50 67.76

4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนดอกเบี้ย 
ชําระ ระหวางป 2561 ในอัตรารอยละ 15

39,750,505.25 7.63 37,396,438.50 7.85

5. เปนโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิ

6,772,166.00 1.30 6,181,525.00 1.30

 (เปน โบนัสกรรมการ บาท (2,350,000.00 (2,250,000.00

  โบนัสเจาหนาที่ บาท) 4,422,166.00) 3,931,525.00)

6. ทุนสาธารณประโยชนไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิ

6,852,116.86 1.31 5,679,252.82 1.19

7. เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 6,000,000.00 1.15 5,000,000.00 1.05

8. เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 3,000,000.00 0.58 4,000,000.00 0.84

520,973,042.32 100.00 476,151,863.52 100.00

หากจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561
ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับมาเปนของสมาชิก (ขอ 3 + ขอ 4) 394,124,151.00 75.65 360,030,713.00 75.61
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก

(ขอ 1 + ขอ 6 + ขอ 7 + ขอ 8)
120,046,725.32 23.04 109,909,625.52 23.08

3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ (ขอ 5) 6,772,166.00 1.30 6,181,525.00 1.30
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ (ขอ 2) 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

520,973,042.32 100.00 476,151,863.52 100.00

อ สนอ นะการจัดสรรกํา ร
การจัดสรรกํา รสทธิประจําป 2561
(กําไรที่จัดสรร 520,973,042.32 บาท)
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ป 2562 จะเปนปที่ตอเนื่องในการปรับโครงสรางของขบวนการสหกรณ เนื่องจากมีการกํากับดูแลจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเขมขนมากขึ้นตามกฎหมาย ซึ่ง สอมธ. ดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายที่กําหนด พันธกิจสําคัญของ สอมธ. คือ
การสงเสริมการออม และการสงเสริมสนับสนุนแนวทางการบริหารเงินใหแกสมาชิก ดังนั้น สอมธ. จะนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการบริหารสหกรณโดยหลักธรรมาภิบาลภายใตหลักการสหกรณ เพื่อใหสมาชิกสรางความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตไดทัง้ในขณะท่ีป บิติังานอยูและเม่ือถงึคราวเกษียณอายุ โดยมีแผนงานและเปาหมายท่ีสาํคญั 7 ประการ คอื

1. ดานการดําเนินงาน
มแีผนการบรหิารเงนิทุนดวยการให สอมธ. เปนแหลงออมเงนิของสมาชกิ เพ่ือใชเปนแหลงเงนิทุน ในการบริหาร

ตอทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกวาธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป และสรางรูปแบบของการออม เพื่อชวยใหการออมเงิน
สามารถสรางผลตอบแทนและสวัสดิการใหแกมวลสมาชิก เพ่ือสรางความม่ันคง และอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก โดย
เงินทนุทีไ่ดมาจะนาํไปลงทนุทีม่ัน่คง มคีวามเสีย่งนอย และเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคบัของสหกรณ เพือ่นาํผลตอบแทน
ทีไ่ดกลับคืนสมาชิกในรปูแบบตางๆ นอกจากนัน้ การรบัสมาชิกสมทบเพ่ิมมากขึน้จะขยายขอบเขตการดาํเนนิงานของ สอมธ. 
อยางมีนัยสําคัญ

2. ดานการ บริการ ินเ ่อ
การใหสินเชื่อแกสมาชิก จะมีการปรับปรุงและพั นาทั้งหลักเกณ  รูปแบบ และกระบวนการในการใหสินเชื่อ

แกสมาชกิใหเพยีงพอและเหมาะสมกบัสมาชกิ เพ่ือใหการใหสนิเชือ่สามารถสรางคณุภาพชวีติท่ีดแีกสมาชกิ และเปนสวนหนึง่
ที่จะสนับสนุนในการดําเนินชีวิตใหดียิ่งขึ้น และเพียงพอ ทั้งนี้จะเสริมดวยการสรางสวัสดิการใหแกสมาชิก ระหวางสหกรณ
กับสมาชิก และตัวสมาชิกเอง เพื่อใหเกิดความมั่นคงทั้งตัวสมาชิกเองและครอบครัว เพื่อเสริมสรางการสรางวินัยทางการเงิน
และตระหนักถึงแนวทางการบริหารการเงิน เพื่อใหในบั้นปลายชีวิตปลอดจากภาระหนี้สิน

3. ดาน ั ดิการ
จะดําเนินการปรับปรุงสวัสดิการตางๆ ที่สหกรณมีใหแกสมาชิก เพื่อใหเปนองคกรสวัสดิการ แกสมาชิก

เพื่อใหไดรับสวัสดิการที่ดี (โดยจัดสรางกองทุนตางๆ ) ที่เกิดจากสหกรณเอง หรือเกิดจากความรวมมือระหวางสหกรณ
กับสมาชิก หรือจากตัวสมาชิกเอง เพื่อใหเกิดความม่ันคงจากการเปนสมาชิกและใชบริการของ สอมธ. และมีสวัสดิการ
ที่มากยิ่งขึ้นจากรูปแบบการทําธุรกิจกับสหกรณ ทั้งท่ีเกิดจากการออมหรือการใหสินเชื่อ รวมทั้งจากระยะเวลาของการ
เปนสมาชิก

4. ดานการพั นาทรัพยากรบ ล
หลักการสหกรณที่สําคัญขอหนึ่ง คือการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในองคกร โดยเฉพาะในเรื่อง

ของอุดมการณ หลักการ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ในการทํางานนั้นทุกฝายจะตองรวมมือกัน มีความเขาใจที่ตรงกัน
และมีการประสานงานกัน เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสามารถสรางประสิทธิผลแกองคกรใหเกิด

น าน ละ ปาหมายการดํา นิน าน ประจําป 2562
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
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ความเจริญเติบโตอยางมั่นคง และมีเสถียรภาพ โดยจะใหความสําคัญตอการใหความรูแกกรรมการ เจาหนาท่ี สมาชิก
โดยจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานดานสหกรณเปนการเฉพาะตัว และการท่ัวไป ทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมถึงการสรางความรูเร่ืองการบริหารเงินใหแกสมาชิกเพ่ือเปนทางเลือกการออมและการลงทุนท่ีเหมาะสมแกสมาชิกใน
แตละกลุม

5. ดาน อมล า ารการประ า ัมพัน
สอมธ.จะปรับปรุงการเผยแพรขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธใหเปนไปอยางครบดานและทันเวลา และ

จะประชาสัมพันธใหถึงตัวสมาชิกมากขึ้น เพื่อใหสมาชิกรับรูขาวสารอยางทั่วถึง ทั้งดานการบริหารจัดการ การบริการดาน
การเงิน สวัสดิการ และกิจกรรมตางๆ โดยการใชสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายประเภท ทั้งเว็บไซต สื่ออิเล็กทรอนิกส
แผนปลิว โปสเตอร วารสาร ของ สอมธ. การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารใหมๆ เพิ่มมากขึ้น

6. ดานการเอออาทรตอ ม น ละ ัง ม
สอมธ. จะใหการสนบัสนุนกจิกรรมตางๆ ทีจ่ะจดัโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร หรอืหนวยงานตางๆ นอกจากนัน้

ในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม สอมธ. จะรวมมือกับสมาชิกในการดําเนินโครงการเพ่ือสังคมในรูปแบบ
โครงการดานจริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเปนหลักการสําคัญ 1 ใน 7 ของสหกรณที่พงึคืนประโยชนใหกับชุมชนท่ีตั้งอยู และ
ใหความรวมมือตอสาธารณกุศลของชุมชนและสังคม

7. ดานเท น ลยี าร นเท
สอมธ.จะดําเนินการปรับปรุงและพั นาระบบคอมพิวเตอร มีระบบท่ีสมาชิกสามารถเขาตรวจสอบขอมูลได

ผานเว็บไซตและบนโทรศัพทมือถือ เพื่อใหสามารถรองรับและเพียงพอตอการใหบริการและการบริหารงาน และสอดคลอง
ไปกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก โดยมิใหมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ทั้งในดานรูปแบบโปรแกรม และ
ระบบการจัดการตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรทั้งในปจจุบันและอนาคต

เปา มายการดําเนินงานประจําป 2562

1. จะมีสมาชิกเขาใหม 300 ราย
2. จะมีทุนดําเนินงานเพิ่มขึ้น 3,761.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 30,286.12 ลานบาท เปน 34,047.12 ลานบาท

ซึ่งประกอบดวย
2.1 ทุนเรือนหุนจะเพิ่มขึ้น 480.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 5,336.21 ลานบาท เปน 5,816.21 ลานบาท
2.2 เงินรับฝากจะเพิ่มขึ้น 898.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 19,062.89 ลานบาท เปน 19,960.89 ลานบาท
2.3 ทุนสํารอง ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ จะเพิ่มข้ึน 83.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 1,698.02 ลานบาท

เปน 1,781.02 ลานบาท
2.4 เงินกูยืม เพื่อนํามาบริหารดานเงินทุน และบริหารสภาพคลองใหเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

โดย สอมธ. มีแผนจะถือใชวงเงินกูยืมประจําปในวงเงิน 8,000.00 ลานบาท และจะใชตามความจําเปน 
จํานวน 6,489.00 ลานบาท

3. จะมีเงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้น 272.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 5,441.60 ลานบาท เปน 5,713.60 ลานบาท
4. คาดวาจะมีกําไรสุทธิ 551.19 ลานบาท
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ขอเสนองบประมาณรายจาย
ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 49 (15) จํานวนเงิน
77,592,000.00 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดลานหาแสนเกาหมื่นสองพันบาทถวน) เปนงบคาจัดซื้อทรัพยสิน 19,141,000.00 บาท
(สิบเกาลานหน่ึงแสนส่ีหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) งบคาใชจาย 58,451,000.00 บาท (หาสิบแปดลานสี่แสนหาหมื่นหนึ่งพัน
บาทถวน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้

หมวดรายจาย
ป 2561 ป 2562 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

1. เงินเดือน

1.1 เงินเดือน 21,600,000.00 21,054,380.00 23,088,000.00 • อัตราเดิม 40 อัตรา

(อัตราตามโครงสราง 47 อัตรา)

1.2 คาครองชีพ 840,000.00 784,000.00 840,000.00 • สําหรับเจาหนาที่ 40 อัตรา

ยกเวนผูจัดการและผูชวยผูจัดการ

22,440,000.00 21,838,380.00 23,928,000.00

2. คาตอบแทน

2.1 คาลวงเวลา 996,000.00 611,800.00 996,000.00 • สําหรับเจาหนาที่ป ิบัติงานนอกเวลา

สําหรับงานประจําวัน, ประจําเดือน, 

ประจําปและงานพิเศษตางๆ

• สําหรับการทดสอบโปรแกรมรองรับ

การพั นาระบบงานสินเชื่อและ

ระบบการสํารองขอมูล

2.2 คาเบี้ยประชุม 860,000.00 596,600.00 860,000.00 • สําหรับการประชุมของคณะกรรมการ

ดําเนินการ และที่ปรึกษากับ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อ

ประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ

2.3 คาสมนาคุณ 812,000.00 587,000.00 812,000.00 • สําหรับผูทําหนาที่ประธานกรรมการ, 

รองประธานกรรมการ, เลขานุการ, 

เหรัญญิก, ผูจัดการ, ผูชวยผูจัดการ,

ที่ปรึกษา

2.4 คารับรอง 500,000.00 443,390.09 550,000.00 • สําหรับเปนคารับรองการประชุม

กรรมการ หรือการรับรองผูที่มา

ติดตอธุรกิจเยี่ยมชมกิจการและ

ศึกษาดูงาน และคาของเยี่ยมสมาชิก

รวมทั้งหนวยงานตางๆ

สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํากัด
ประมาณการรายจ�ายประจําป�การเงิน 2562
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หมวดรายจาย
ป 2561 ป 2562 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ใชไป ประมาณการ

2.5 คาสอบบัญชี 155,000.00 155,000.00 180,000.00 • เปนคาธรรมเนียมสอบบัญชีประจําป

2.6 คาตรวจสอบกิจการ 130,000.00 130,000.00 150,000.00 • เปนคาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการ

ประจําป

3,453,000.00 2,523,790.09 3,548,000.00

3. คาวัสดุ

3.1 คาเครื่องเขียน

แบบพิมพ

1,100,000.00 900,668.42 1,100,000.00 • สําหรับจัดทําประมวลขอบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ

• สําหรับจัดทําคูมือสมาชิก

• สําหรับเครื่องเขียนแบบพิมพที่ไวใช

ในการบริหารงานรวมทั้งเพื่อรองรับ

การขยายขอบเขตของการบริการ

ทั้งสํานักงานทาพระจันทรและรังสิต

• สําหรับเอกสารหรือสิ่งพิมพ

ที่มีประโยชนตอการบริหารงาน

และการบริการ

3.2 คาของใชสํานักงาน 800,000.00 651,738.31 900,000.00 • เปนคาวัสดุและของใชสํานักงาน

ทั้งทาพระจันทรและรังสิต

• เปนคาวัสดุอุปกรณเพื่อใชกับ

คอมพิวเตอรระบบใหม

3.3 คานํ้ามันเชื้อเพลิง 200,000.00 118,300.90 200,000.00 • สําหรับรถยนตของ สอมธ.

จํานวน 4 คัน

2,100,000.00 1,670,707.63 2,200,000.00

4. คาใชสอย

4.1 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 900,000.00 596,946.02 900,000.00 • สําหรับกรรมการและเจาหนาที่

ไปป ิบัติงานและอบรมสัมมนา

4.2 คาใชจาย

ในการศึกษา

300,000.00 63,931.00 300,000.00 • สําหรับโครงการศึกษาของเจาหนาที่

เพื่อเพิ่มพูนความรอบรูในเรื่องตางๆ

ที่มีประโยชนตอการบริหารงาน

สหกรณ

4.3 คาลงทะเบียน

สัมมนาและ

ฝกอบรม

170,000.00 151,250.00 200,000.00 • สําหรับกรรมการและเจาหนาที่

เพื่อเพิ่มพูนความรูดานสหกรณ
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4.4 โครงการเผยแพร

วิชาการและความรู

4,660,000.00 2,355,710.50 5,160,000.00 • การใหความรูแกคณะกรรมการ

เจาหนาที่และสมาชิกในโครงการ

สัมมนาเพื่อสมาชิกนอกสถานที่

2 ครั้ง สัมมนาสมาชิกตามหนวยงาน 

2,000 คน สัมมนากรรมการและ

เจาหนาที่ 3 ครั้ง สัมมนาไตรภาคี

1 ครั้ง โครงการเพิ่มพูนความรู

สําหรับสมาชิกดานวิชาการ

ดานจริยธรรม โครงการวิเทศวิชาการ 

โครงการสงเสริมความรูดานบริหาร

เงินทุนและการพั นาสหกรณ 

โครงการปฐมนิเทศผูสมัครรับเลือกตั้ง

เปนกรรมการ

4.5 เงินชวยสวัสดิการ 1,800,000.00 1,737,939.05 2,150,000.00 • เปนเงินชวยคารักษาพยาบาล

คาเลาเรียนบุตร เงินชวยเหลือ

บุตรเจาหนาที่ เงินกองทุนทดแทน

เงินประกันสังคมและสวัสดิการตางๆ 

ตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ

4.6 เงินรางวัลแก

เจาหนาที่

4,510,000.00 4,353,775.00 4,810,000.00 • เปนคาตอบแทนสําหรับการป ิบัติงาน

และเปนคาตอบแทนเพิ่มพิเศษ

แกเจาหนาที่ตามระเบียบเจาหนาที่

สหกรณ หรือตามหลักเกณ ที่

คณะกรรมการกําหนด

4.7 คาจางเหมาบริการ 700,000.00 521,265.60 700,000.00 • เปนเงินรางวัลแกบุคคลหรือหนวยงาน

ที่ป ิบัติงานให สอมธ.

• สําหรับคาจางบุคคลหรือหนวยงานที่

ป ิบัติงานดานตางๆ ในการบริหารงาน

และการบริการใหแกสมาชิก

4.8 คาซอมบํารุงและ

รักษาทรัพยสิน

1,500,000.00 956,467.33 1,500,000.00 • เปนคาซอมบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร คาประกันภัยทรัพยสิน 

คาซอมบํารุงทรัพยสิน อาคารสํานักงาน 

และเครื่องใชสํานักงาน

4.9 เงินสนับสนุน

มหาวิทยาลัย

2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 • เพื่อเปนเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ประจําป เงินทุนการศึกษาและ

กิจกรรมตางๆ ที่จําเปน

4.10 เงินทุนการศึกษา 

นกัศึกษามหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร

200,000.00 0.00 0.00 • เพื่อเปนเงินทุนการศึกษาแก

นักศึกษาเรียนดีจากชนบท 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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4.11 คาสาธารณูปโภค 2,600,000.00 1,521,639.59 2,600,000.00 • เปนคาโทรศัพท คาไ า คานํ้าประปา 

คาธรรมเนียมเช็ค คาไปรษณียากร

คาธรรมเนียมการโอนเงินและคาบริการ

วงจรเชาสายสัญญาณโทรศัพท

4.12 คาของที่ระลึก 3,000,000.00 2,993,550.00 3,300,000.00 • คาทําของที่ระลึกแกสมาชิก ผูฝากเงิน

และผูทําคุณประโยชนใหสหกรณ และ

สําหรับหนวยงานหรือบุคคลภายนอก

ในโอกาสที่สําคัญ

4.13 โครงการสมาชิก

สัมพันธ

1,435,000.00 728,814.46 1,435,000.00 • เพื่อจัดโครงการสมาชิกสัมพันธ

ในการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง 

สอมธ. กับสมาชิกและหนวยงานตางๆ

4.14 คาใชจายประชุมใหญ 770,000.00 657,098.00 1,270,000.00 • สําหรับการจัดทํารายงานกิจการ 

ประจําป 2561 และเอกสาร

ประกอบการประชุมใหญ

• เปนคาอาหารเครื่องดื่มรับรองสมาชิก

ในการประชุมใหญ

• เพื่อเตรียมการประชุมใหญวิสามัญ

ในการแกไขขอบังคับและระเบียบตางๆ 

ที่จําเปนตอการบริหารงาน

4.15 คาใชจายดําเนินคดี 150,000.00 159,818.90 150,000.00 • เปนคาทนายความและคาใชจาย

ดําเนินคดีการผิดนัดชําระเงินกู

4.16 คาโครงการศึกษา

ตลาดสหกรณ

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

ดานตลาดสหกรณอื่นและการระดม

เงินรับฝาก

4.17 คาเงินชดเชยตาม

กฎหมายแรงงาน

200,000.00 200,000.00 200,000.00 • เพื่อสมทบเปนกองทุนชดเชย

ตามกฎหมายแรงงานใหแกเจาหนาที่

เนื่องจากการเลิกจางรวมถึงการสิ้นสุด

สัญญาจาง

4.18 คาเงินชดเชย

ความเสี่ยง

200,000.00 200,000.00 200,000.00 • เพื่อสมทบเปนกองทุนชดเชย

ความเสี่ยงดานการป ิบัติการ

4.19 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 400,000.00 193,262.85 400,000.00 • คาการกุศลและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ของขบวนการสหกรณและคาใชจาย

ตางๆ ที่ไมมีในรายการขางตน

26,495,000.00 19,391,468.30 28,775,000.00
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5. คาครุ ัณ 870,000.00 657,670.50

5.1 เครื่องนับธนบัตร

จํานวน 1 เครื่อง

80,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมป 2556 สําหรับ

ใชงานฝายบริการเงินออมที่สํานักงาน

ทาพระจันทร

 เครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น

มีลอเลื่อน ควบคุมการทํางานดวย 

MICRO COMPUTER, ทํางานดวย

ระบบลมสูญญากาศ สามารถ

นับทั้งแหนบได

5.2 ตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น

จํานวน 2 ตู

16,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิม ป 2550 และ

ป 2555 สําหรับบริการสมาชิก

สํานักงานศูนยรังสิต อาคาร 1 และ

อาคาร 2 เนื่องจากชํารุดไมสามารถ

ซอมได (ไมมีอะไหล)

 คุณสมบัติ ทํานํ้ารอน นํ้าเย็น

นํ้าธรรมดา, ระบบถังนํ้าลาง

พรอมหัวปม, มีปุมล็อกปองกัน

เด็กกดนํ้ารอน, ถาดมีลอเลื่อน

สะดวกในการขนยาย

5.3 เครื่องโทรสาร

จํานวน 2 เครื่อง

20,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมป 2554

สําหรับสํานักงานศูนยรังสิต อาคาร 1

และป 2555 สําหรับสาขายอย

คณะแพทยศาสตร เนื่องจาก

การใชงานเสียบอย ระบบรับ-สง

หรือออโตใชงานไดไมตอเนื่อง

 คุณสมบัติ ความเร็วในการพิมพ

ไมนอยกวา 14 แผน/นาที, ความเร็ว

ในการสงไมนอยกวา 8 วินาที/แผน

5.4 ปายอัตราดอกเบี้ย

จํานวน 1 ปาย

10,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมป 2551

เนื่องจากชํารุดจากการใชงาน

สําหรับสาขายอยคณะแพทย

ขนาด 90 × 120 ซม.
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5.5 โทรทัศนสี

จํานวน 2 เครื่อง

36,000.00 • จัดซื้อเพิ่มเพื่อใหบริการสมาชิก

เนื่องจากของเดิมชํารุด ใชรวมกับ

ระบบคิวอัตโนมัติ (ผูผลิตไมมีอะไหล) 

สําหรับสํานักงานศูนยรังสิต อาคาร 1 

และอาคาร 2

 คุณสมบัติ LED Full HD Smart TV 

ขนาดไมนอยกวา 48 นิ้ว

พรอมขาแขวน

5.6 รถเข็นของรับรอง

จํานวน 1 คัน

10,000.00 • จัดซื้อเพิ่มสําหรับใชงานจัดประชุม 

สํานักงานศูนยรังสิต

 คุณสมบัติ รถเข็นสแตนเลสถาด 3 ชั้น 

รับนํ้าหนักไดสูงสุด 100 ก.ก.

5.7 กลองถายรูป

จํานวน 2 กลอง

44,000.00 • จัดซื้อเพิ่มสําหรับสํานักงาน

ทาพระจันทร เพื่องานประชาสัมพันธ 

การสัมมนา การไปรวมแสดงความยินดี

กับหนวยงานตางๆ และงานกิจกรรม

ตางๆ ของสมาชิก และจัดซื้อทดแทน

ของเดิมป 2554 สําหรับสํานักงาน

ศูนยรังสิต

 คุณสมบัติ กลองดิจิตอล หนาจอ LCD 

ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว ความละเอียด

ไมนอยกวา 24.2 ลานพิกเซล

5.8 ชุดไมคประชุม

จํานวน 1 ชุด

480,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมป 2556

เนื่องจากของเดิมใชงานไมเสถียร

ใชงานที่หองประชุมเชื่อมตอระบบ

คอนเ อเรนท สํานักงานศูนยรังสิต

 คุณสมบัติ ชุดไมคประชุมระบบดิจิตอล, 

Master Control 1 ชุด ไมคประธาน 

1 ตัว ไมคผูเขารวมประชุม 20 ตัว

5.9 รถจักรยานยนต

จํานวน 1 คัน

52,000.00 • จัดซื้อใหม สําหรับใชงานที่สาํนักงาน

ทาพระจันทร เพื่อความคลองตัว

ในการเดินทาง การไปสงเอกสาร

ไปรษณีย ไปธนาคาร หรือสถานที่ตางๆ 

ที่รถยนตไมสามารถจอดได

 เปนรถจักรยานยนต เกียรออโต

ขนาดไมเกิน 125 ซีซี

870,000.00 657,670.50 748,000.00
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6. ระบบคอมพิวเตอร 16,852,000.00 1,690,325.56

6.1 เครื่องพิมพสมุดคูฝาก 

จํานวน 1 เครื่อง

80,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมป 2553

สําหรับใชงานฝายบริการเงินออม

ที่สํานักงานศูนยรังสิต

 คุณสมบัติ Memory 256 Kbytes,

2 Serial Port, AC Power Cable 

1.8 M, USB Cable 1.8 M,

Speed ไมนอยกวา 600 cps

6.2 อุปกรณ Switch

48 Ports

จํานวน 1 เครื่อง

33,000.00 • เพื่อทดแทนของเดิมป 2548

เพื่อเชื่อมตอระบบ Network ภายใน

สํานักงานทาพระจันทร

 คุณสมบัติ ลักษณะการทํางาน

ไมนอยกวา Layer 2  ของ OSI 

Model, มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 48 ชอง

6.3 โปรแกรมระบบ

คอมพิวเตอร

17,750,000.00 • สํารองสําหรับการพั นาโปรแกรม

ระบบจัดการฐานขอมูล,

การพั นาโปรแกรมระบบงานสินเชื่อ 

ระบบเงินฝาก ระบบสวัสดิการ และ

อื่นๆ, การพั นาระบบการประชุม

เพื่อลดการใชกระดาษ (Paperless)

ทั้ง ารดแวร และซอ ทแวร

เพื่อรองรับการขยายการใหบริการ

และการบริหารงาน

16,852,000.00 1,690,325.56 17,863,000.00
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7. ที่ดิน อาคาร และ

สิ่งปลูกสราง

7.1 คาปรับปรุงสํานักงาน

และภูมิทัศนของ

สหกรณ

530,000.00 0.00 530,000.00 • เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของทั้ง

3 สํานักงานและเพื่อปรับปรุง

หองสําหรับจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

ดานตางๆ ตามระเบียบของ สอมธ.

ที่สํานักงานศูนยรังสิต และ

การปรับปรุงหองชั้น 2 อาคาร 1 

สํานักงานศูนยรังสิต

300,000.00 290,000.00 0.00 • การปรับปรุงสายสัญญาณระบบ 

Network, สายสัญญาณระบบโทรศัพท 

และสายไ าภายในสํานักงาน

ทาพระจันทร

830,000.00 290,000.00 530,000.00

รวมทั้งสิ้น 73,040,000.00 48,062,342.08 77,592,000.00

งบประมาณทั้งสิ้น

แยกไดดังตอไปนี้

1. เปนคาซื้อทรัพยสิน 870,000.00 657,670.50 748,000.00

2. ระบบคอมพิวเตอร 16,852,000.00 1,690,325.56 17,863,000.00

3. ที่ดิน อาคาร และ

สิ่งปลูกสราง

3.1 คาปรับปรุงสํานักงาน 830,000.00 290,000.00 530,000.00

4. เปนคาใชจายประจําป 54,488,000.00 45,424,346.02 58,451,000.00

เปนรอยละของรายได 4.43 3.66 4.28 • คาใชจายเทียบไดเปนรอยละ

ของประมาณการรายได

73,040,000.00 48,062,342.08 77,592,000.00

หมายเหตุ งบประมาณรายจายทุกหมวดสามาร ัวเ ลี่ยจายได
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รายการ
ป 2561 ป 2562 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ รับจริง ประมาณการ

ดอกเบี้ยรับจากการ

ใหสมาชิกกู

266,840,000.00 268,552,309.53 278,880,000.00 • เงินใหกูแกสมาชิกจากยอดเฉลี่ย

ตลอดป 5,577.60 ลานบาท

เปนเงิน 278.88 ลานบาท

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 418,280,000.00 468,704,557.60 559,130,000.00 • ตัวสัญญาใชเงินจากยอดเฉลี่ย 

2,000.10 ลานบาท เปนเงิน 

77.20 ลานบาท

• ใหสหกรณอื่นกู จากยอดเฉลี่ย 

11,547.62 ลานบาท เปนเงิน 

480.39 ลานบาท

• ฝากออมทรัพยไวกับธนาคาร

จากยอดเฉลี่ย 308.00 ลานบาท 

เปนเงิน 1.54 ลานบาท

ผลตอบแทนการลงทุน 544,720,000.00 504,209,035.90 528,950,000.00 • เปนเงินปนผลตามอัตราการถือหุน

และดอกเบี้ยการลงทุนใน

หลักทรัพยรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ 

และตราสารการเงินอื่น จาก

ยอดเฉลี่ย 13,223.66 ลานบาท 

เปนเงิน 528.95 ลานบาท

คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 41,900.00 30,000.00 • คาดวาจะรับสมาชิก 300 ราย

อื่นๆ 10,000.00 240,509.57 10,000.00

1,229,880,000.00 1,241,748,312.60 1,367,000,000.00

ประมาณการราย ดประจําป 2562
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รายการ
ป 2561 ป 2562 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ จายจริง ประมาณการ

1. ดอกเบี้ยจาย 678,230,000.00 669,076,157.98 743,490,000.00 • เงินฝากประเภทตางๆ เงินกูยืม

และตัวเงิน

2. เงินเดือน 22,440,000.00 21,838,380.00 23,928,000.00

3. คาตอบแทน 3,453,000.00 2,523,790.09 3,548,000.00

4. คาวัสดุ 2,100,000.00 1,677,888.79 2,200,000.00

5. คาใชสอย 26,495,000.00 19,459,211.15 28,775,000.00

6. เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

2,594,000.00 2,201,789.00 2,770,000.00

7. คาเสื่อมราคาและ

คาตัดจาย

11,000,000.00 3,895,849.97 11,000,000.00

8. หนี้สงสัยจะสูญ 100,000.00  102,203.30 100,000.00

746,412,000.00 720,775,270.28 815,811,000.00

ประมาณการกํา ร าดทนประจําป 2562

รายการ
ป 2561 ป 2562 เหตุผลและ

ความจําเปนประมาณการ ทําได ประมาณการ

1. ประมาณการรายได 1,229,880,000.00 1,241,748,312.60 1,367,000,000.00

2. ประมาณการคาใชจาย 746,412,000.00 720,775,270.28 815,811,000.00

3. กําไรสุทธิ 483,468,000.00 520,973,042.32 551,189,000.00

ประมาณการ า จายประจําป 2562
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ในป 2561 สหกรณมีสินทรัพยรวม 31,339.70 ลานบาท ตราสารการเงินระยะยาวท่ีมีความม่ันคงประมาณ
12,073.67 ลานบาท และมีเงินรับฝากประมาณ 19,062.89 ลานบาท การบริหารงานจึงตองเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะ
อยางย่ิงสหกรณที่มีระบบเงินรับฝากเปนทุนดําเนินงานที่สําคัญ จึงจําเปนจะตองเตรียมการวางแผนใหเปนไปอยางรอบคอบ
และรัดกุม หากเกิดความจําเปนจะตองใชเงิน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางเรียบรอย พรอมที่จะรองรับภาวะ
วิก ติตางๆ เพ่ือใหบริการสมาชิกไดอยางตอเนื่อง จึงขอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินที่สหกรณจะกูยืมหรือการ
คํ้าประกนัประจําป 2562 ในวงเงิน 8,000 ลานบาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การพิจารณาว ินทสหกรณ�จะกยมหรอการ ําประกันประจําป 2562
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ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กําหนดดังนี้ “ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวนํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ

จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการไววาถาเปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน

ถาเปนนิติบุคคลใหมีจํานวนหนึ่งนิติบุคคล
มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2543 ไดพิจารณาแลวมีมติวา สอมธ. มีความเปนสถาบันการเงินที่จําเปนตอง

รักษาในดานขอมูลเปนอยางดี ตองมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับขณะนี้ สอมธ. มีสินทรัพยและการใหบริการ
ที่มีปริมาณคอนขางสูง จึงเห็นสมควรเลือกผูตรวจสอบกิจการที่เปนนิติบุคคลที่มีความชํานาญและความรอบรูในเรื่องการเงิน
และการบัญชี และควรกําหนดไวเปนระเบียบเพื่อกําหนดคุณสมบัติ และการสรรหาตอไปนั้น

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47/2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 จึงไดพิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 1 ราย เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญเปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562 คือ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบั ชี จํากัด
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกผูตรวจสอบกิจการ เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ประจําป 2562 คือ
1. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบั ชี จํากัด ดยมีนางวรกร แชมเมืองปก เปนผูตรวจสอบกิจการ
2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบไมเกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาท วน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

พิจารณา ลอก ตรวจสอ กิจการ ละกําหนด าตอ ทนการตรวจสอ
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สอมธ. เปนสหกรณที่กรมตรวจบัญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ
โดย สอมธ. เปนผูคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณและไดขึ้นทะเบียนเปน
ผูสอบบัญชีสหกรณไวตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด และ สอมธ.ไดมีผูสอบบัญชีภาคเอกชนต้ังแตป 2536
เปนตนมานั้น

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47/2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจํานวน
4 ราย เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2562 คือ

1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด
2. บริษัท เอน.เอส.เค.สอบบั ชี จํากัด
3. บริษัท พริวิเลจ แอคเคาทติ้ง แอนด ออดิท เ อรวิสเ ส จํากัด
4. บริษัท เอส.พี. จํากัด
ประชุมพิจารณาแลวมีมติคัดเลือกผูสอบบัญชี เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญเปนผูสอบบัญชีสหกรณประจําป 2562

คือ
1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด ดยมี นางสุคนธ ทธิ รจน เปนผูสอบบั ชี
2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบไมเกิน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาท วน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

พิจารณา ัด ลอก สอ ั ละกําหนด าธรรม นยมการตรวจสอ
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