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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
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โทร. 0-2444-7741-3, 0-2419-7543-4, 0-2419-8363-4 โทรสาร. 0-2444-7740
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เสนอ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ สามัญ ประจ�ำปี 2562
ณ ห้ อ งบรรยาย สุขุม ภัทราคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วั น อั ง คารที่ 29 มกราคม 2562

โปรดน�ำเอกสารนีม้ าในวันประชุมด้ วย

รายงานกิจการประจ�ำปี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

ปี บัญชี 2561 (วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
วันจัดตั้งสหกรณ์ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2515
วันเริ่มด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2516
วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการร่วมกันด�ำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกันในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิก สมาชิกสมทบ ออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
		 มั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก สมาชิกสมทบ และสหกรณ์อื่น
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(5) จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อส�ำหรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ตามข้อก�ำหนดอันสมควร
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ
(7) ซื้อหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์
(9) ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันท�ำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ
		 แก่กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
(11) ด�ำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ด�ำเนินธุรกิจ การค้า และการบริการเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(15) ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(16) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(17) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(18) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(19) ฝากเงินในธนาคารหรือในสถาบันการเงินที่มั่นคง
(20) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�ำหนด
(21) ร่วมมือหรือขอรับความช่วยเหลือทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์อื่น
		 หน่วยงาน ต่างประเทศ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(22) กระท�ำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
		 ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม รับสินเชื่อ ซื้อ แลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน
		 เช่า หรือให้เช่า เช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อ จ�ำนองหรือรับจ�ำนอง จ�ำน�ำหรือรับจ�ำน�ำ ขายหรือจ�ำหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน
		 ตลอดจนด�ำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
(23) ด�ำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ผลการด�ำเนินงาน ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท
2561
สมาชิก (คน)
สินทรัพย์
ทุนของสหกรณ์
เงินรับฝากสมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิก
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรต่อหุ้น
เงินให้กู้ต่อสมาชิก(บาท)

39,589
67,996.05
22,634.28
44,504.56
11,498.82
1,447.05
7.98
290,455

2560
		
38,183
65,885.00
21,927.41
43,092.24
10,820.02
1,272.14
7.56
283,373

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

คิดเป็น
ร้อยละ

1,406
2,111.05
706.87
1,412.32
678.80
174.91
0.42
7,082

3.68
3.20
3.22
3.28
6.27
13.75
5.56
2.50

ผลประโยชน์ของสหกรณ์ที่จัดสรรให้สมาชิกปี 2561
เงินปันผล ร้อยละ
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ (เฉลี่ยทั้งปี) ร้อยละ
เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 23.00 (ยี่สิบสาม)
ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ ร้อยละ
สมาชิกกู้เงินจ�ำกัดภายในจ�ำนวนเงินค่าหุ้น จะได้ก�ำไรร้อยละ
สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์ได้รับดอกเบี้ย (เฉลี่ยทั้งปี) ร้อยละ
สวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับสมาชิก
- ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิก
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- ทุนเสริมสวัสดิการสมาชิก
- ทุนเกษียณอายุของสมาชิก
- ทุนสะสมพิเศษส�ำหรับสงเคราะห์สมาชิก
- ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
- ทุนบ�ำนาญสมาชิก
- ทุนสวัสดิการสุขภาพอนามัยสมาชิก
- ทุนช่วยเหลือผู้คำ�้ ประกันเงินกู้สามัญ

6.50			
5.25
1.21
4.04
2.46
2.86
91,364,267.00 บาท แยกเป็น
14,226,500.00 บาท
9,113,000.00 บาท
2,825,000.00 บาท
10,207,000.00 บาท
4,710,000.00 บาท
25,470,000.00 บาท
21,306,000.00 บาท
2,316,000.00 บาท
1,190,767.00 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
11 มกราคม 2562
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์
ด้วยจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย
สุขุม ภัทราคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 47 ประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาผลการด�ำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และ
			 งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจจะกู้ยืมประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2562
			 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562
			 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
			 ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
				
		

							

ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์นายแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนา)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : สมาชิกขอรับหนังสือรายการกิจการประจ�ำปี 2561 ได้ที่ส�ำนักงานสหกรณ์ทุกสาขา

สารบัญ
			

สารนายกสภา มหาวิทยาลัยมหิดล
สารอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สารประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
รายนามประธานกรรมการชุดก่อตั้ง - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ สอ.มม. ประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 46 ประจ�ำปี 2561
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4
เลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 47 ประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5
รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาผลการด�ำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และ
			 งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจจะกู้ยืมประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2562
			 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562
			 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 12
พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
			 ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 13
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
กราฟและตารางแสดงผลการด�ำเนินงาน
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ		

หน้า

18
19
41
42
43
55
115
124
126
127
128
129
131
154
161

นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นสมาชิกของสหกรณ์
ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ แก่สมาชิก
ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
บริหารจัดการด้านการเงินและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกพึงพอใจและ
ได้รับประโยชน์สูงสุด
ส่งเสริมสมาชิกให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และ
วิชาการอื่นๆ
ส่งเสริมสมาชิกจากทุกเขตเข้าร่วมเป็นกรรมการของสหกรณ์
ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์
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สารนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริหาร เจ้ าหน้ าที่
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ที่ได้
ท�ำให้ กิจการของสหกรณ์เป็ นไปด้ วยดี มีความมัน่ คงและเป็ นประโยชน์ต่อ
สมาชิกทุกคน สัมฤทธิ์ผลของสหกรณ์น�ำไปสูก่ ารออมทรัพย์ที่มีความคล่อง
ตัว ทางด้ า นการเงิ น และสวัส ดิ ก าร และที่ ส� ำ คัญ คื อ เป็ นตัว อย่า งในการ
ด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ในโอกาสปี ใหม่ 2562 นี ้ ขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริ หาร และสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ขอพลังความดีงามที่พวกเราได้ ร่วมท�ำมาได้ เป็ นกุศลท�ำให้
ทุกคนและครอบครัวมีความสุขทุกมิติ ทังร่้ างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อร่ วมกันพัฒนางานที่
รับผิดชอบให้ ดียิ่งขึ ้นสืบไป

(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ )
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล จ� ำ กัด เป็ นองค์ ก รที่ มี
ความส� ำ คัญ ต่ อ บุค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และได้ อ ยู่เ คี ย งคู่กับ
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นเวลายาวนานกว่า 40 ปี ในการส่งเสริ มให้ สมาชิก
รู้จกั การประหยัด รู้จกั การออมทรัพย์ และสามารถบริ การเงินกู้ให้ แก่สมาชิก
เพื่อน�ำไปใช้ จ่ายเมื่อเกิดความจ�ำเป็ น ซึง่ อ�ำนวยให้ สมาชิกมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีขึ ้น นอกจากนันสหกรณ์
้
ฯ ยังให้ สวัสดิการแก่สมาชิก โดยยึดหลักการช่วย
เหลือตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน จึงเป็ นการร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาในปั จจุบนั และยังมีส่วนช่วยพัฒนา
สังคมอีกทางหนึง่ ด้ วย
ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล ผมขอแสดงความยินดี และชื่นชมในผลการด�ำเนินงาน
และความส�ำเร็ จของสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด มีความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ วย
ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้ วยการบริ หารจัดการที่เป็ นธรรมาภิบาล จึงสามารถ
บริ หารงาน อ�ำนวยประโยชน์ให้ กบั สมาชิกและสังคมภายนอกได้ อย่างเต็มที่ เป็ นที่ไว้ วางใจ และ
เป็ นที่ภาคภูมิใจของสมาชิก และชาวมหิดล
ในโอกาสนี ผ้ มขออ�ำนวยพรให้ สหกรณ์ ออมทรั พย์ มีความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างต่อเนื่ อง
บรรลุวตั ถุประสงค์และจุดมุ่งหมายอันดีงาม เป็ นหลักประกันที่มนั่ คงของสมาชิก และแสวงหา
โอกาสที่จะมีสว่ นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้ ก้าวหน้ าสถาพรตลอดไป

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ)
รั กษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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สารประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
เรียนเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่าน ขณะที่ท่านสมาชิกได้อ่านรายงานประจ�ำปี 2561
ฉบับนี้ เป็นสิ่งที่แสดงว่าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุดที่ 46 ได้ด�ำเนินการบริหาร
และดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา จบไปอีกปีหนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราเติบโตขึ้น
มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 68,000 ล้านบาท และมีทุนเรือนหุ้นเป็นจ�ำนวน 18,000 ล้านบาท สหกรณ์
ออมทรัพย์ของเรานับเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ถ้าเปรียบเทียบขนาดสินทรัพย์ถอื ได้วา่ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยกัน ในปีเดียวกันนี้เอง ท่านสมาชิกคงได้รับทราบข่าวความเสียหายในทางทุจริตของสหกรณ์
ออมทรัพย์บางแห่งและมีการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบต่อสาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้งมีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ออมทรัพย์อีกหลายแห่ง ท�ำให้เกิดความตระหนกและความกังวลในหมู่สมาชิกทั้งที่อยู่ในสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้อง ผมต้องยืนยันกับท่านสมาชิกอีกครั้งว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรายังไม่มีความเสียหายหรือเกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ที่เสียหายแต่อย่างใด
จากผลการด�ำเนินงานในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราสามารถท�ำก�ำไรได้เป็นจ�ำนวน 1,447 ล้านบาท ซึ่ง
ท�ำได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ท�ำให้เราสามารถจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้ตามที่ตั้งใจไว้ ผมมั่นใจว่าท่านสมาชิก
ส่วนใหญ่คงพอใจในผลประกอบการของสหกรณ์ในปีนี้อย่างแน่นอน แต่การบริหารงานไม่ใช่จะไม่มีปัญหา ในระยะ
หลังเราจะพบว่ามีสมาชิกจ�ำนวนหนึ่งที่ไม่ช�ำระหนี้ในการกู้สามัญบุคคลค�้ำประกันและการกู้พิเศษท�ำให้สหกรณ์ของเรามี
หนี้เสียที่ไม่ก่อเกิดรายได้อันเกิดจากสมาชิกมีจ�ำนวนมากขึ้นสะสมหลายสิบล้านบาทและบางส่วนเป็นหนี้เสีย
จากสาเหตุข่าวความเสียหายและความเสี่ยงในระบบสหกรณ์ ทางผู้ก�ำกับดูแลระบบสหกรณ์ เช่นธนาคาร
แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการออกกฎหมายก�ำกับดูแลกิจการทางการเงินสหกรณ์เพิ่มเติมในปีที่ผ่านมา
และจะมีการออกกฎหมายใหม่ต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น และมีความเสี่ยงลดลง เช่นการก�ำกับการลงทุน คุณสมบัติของกรรมการด�ำเนินการ การบริหารสภาพคล่อง
ส่งผลให้สหกรณ์มีข้อจ�ำกัดในการท�ำธุรกรรม และอาจส่งผลต่อสมาชิกด้วย เช่นการส่งข้อมูลของสมาชิกต่อเครดิตบูโร
อย่างไรก็ตามสหกรณ์ของเราภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้มุ่งมั่นพัฒนา
สหกรณ์ให้มีความมั่นคง มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ท่านสมาชิกมั่นใจว่าเงินของท่านสมาชิกที่อยู่ในสหกรณ์ไม่มี
ความเสียหายเกิดขึ้น
ผมในนามประธานกรรมการ ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจในสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำกัด ของเราและร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราเพื่อสมาชิกรุ่นต่อไป ผมยืนยันว่าสหกรณ์จะเป็นที่พึ่งทาง
การเงิน จะมุ่งมั่นที่จะให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน มีการออมเงินเพื่อให้ชีวิตในวัยเกษียณอายุของท่านสมาชิก
สามารถด�ำเนินชีวิตของท่านสมาชิกในวัยชราได้อย่างไม่ล�ำบาก

อาจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ จงกลวัฒนา
ประธานกรรมการ ชุดที่ 46
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
10 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
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รายนามประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง - ปัจจุบัน

ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2516, 2521

อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร
พ.ศ. 2517

ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รั กษ์ พลเมือง
พ.ศ. 2518-2519

ศ.นพ.ดิเรก พงศ์ พพ
ิ ฒ
ั น์
พ.ศ. 2520, 2522-2525, 2529-2531

รศ.นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์
พ.ศ. 2526

รศ.นพ.ขจร เชาวนปรี ชา
พ.ศ. 2527-2528

ทพ.ญ.เจือจันทน์ คงศักดิ์
พ.ศ. 2532-2534, 2537

ผศ.นพ.อุดม เอกตาแสง
พ.ศ. 2535-2536

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ
พ.ศ. 2538-2541, 2552-2553

ผศ.จ�ำรั ส จุลละบุษปะ
พ.ศ. 2546-2547

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ
พ.ศ. 2542-2545, 2548-2551, 2554-2557

อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
พ.ศ. 2558-ปั จจุบนั

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด 11

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล

ศ.นพ.ปิ ยะมิตร ศรี ธรา
คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.ประตาป สิงหศิวานนท์
คณบดี
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน

ที่ปรึกษา

ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต

นางรัชนีพร พึงประสพ

12 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ดร.ธนาดล รั กษาพล

ดร.มนตรี ช่ วยชู
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คณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
ชุดที่ 46 ประจ�ำปี 2561

อาจารย์ นายแพทย์ วโิ รจน์ จงกลวัฒนา
ประธานกรรมการ

นางพวงทอง ตันวงษ์ วาน
รองประธานกรรมการ

ศ.เกียรติคณ
ุ สมทรง เลขะกุล ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.วรชัย ศิรกิ ลุ ชยานนท์ ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์ อาษา
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์

นางสาวพิมพร รั ตนโชติ

นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต

นายไพโรจน์ นวลคล้ าย

เหรัญญิก

นางสาวศากุณ แสวงพานิช
กรรมการ

กรรมการ

นางสาวยุพดี คุณประยูร
กรรมการ

เลขานุการ

กรรมการ

ผศ.วิฑรู ย์ ดวงแก้ ว
กรรมการ

นายเดชชัย นิลสวัสดิ์

นายชยันต์ ทัศนียะเวช
กรรมการ

กรรมการ
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

ชูวทิ ย์ ปุญญศิลาจารย์
ผู้จดั การ

พรทิพย์ ทับทิมอ่ อน
ผู้ชว่ ยผู้จดั การ

จินตนา จ�ำปี เรื อง

หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารส�ำนักงาน

ขนิษฐา โล้ เล่ งกัง
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

ชนิดาภา ไชยธงรั ตน์

อรธิชา ภูสิทธิ์

หัวหน้ าฝ่ ายบริหารการเงินและการลงทุน

หัวหน้ าฝ่ ายเงินฝาก

สมุห์ สาธร

ฐิตพ
ิ ร ธิตศิ ักดิ์สกุล
หัวหน้ าฝ่ ายอ�ำนวยการสาขา

หัวหน้ าฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
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ภาวิณี ชะเอมสินธุ์
ทวีสุข จิตรมา
อรั ญญา สุวมิ ลโอภาส
กชนุช กระจกเอี่ยม
หัวหน้ างานเงินกู้ฉกุ เฉินและสามัญ เจ้ าหน้ าที่เงินกู้ฉกุ เฉินและสามัญ เจ้ าหน้ าที่เงินกู้ฉกุ เฉินและสามัญ เจ้ าหน้ าที่เงินกู้ฉกุ เฉินและสามัญ

ณัฐธยาน์ ตระกูลฐิตภิ ทั ร
เจ้ าหน้ าที่เงินกู้ฉกุ เฉินและสามัญ

บุญประเสริฐ ชูแก้ ว
หัวหน้ างานเงินกู้พิเศษ

พรเพ็ญ สุนทรวิภาต
เจ้ าหน้ าที่เงินกู้พิเศษ

รั ชนีกร ขันตรี
เจ้ าหน้ าที่เงินกู้พิเศษ

วิชุดา เขียวหอม
เจ้ าหน้ าที่เงินกู้พิเศษ

สมบัติ กรจันทร์
หัวหน้างานสวัสดิการและ
สมาชิกสัมพันธ์

วัลย์ ลิกา จาตุประยูร
เจ้าหน้าทีส่ วัสดิการและ
สมาชิกสัมพันธ์

จุฑาภรณ์ วงศ์ พานิช
เจ้าหน้าทีส่ วัสดิการและ
สมาชิกสัมพันธ์

ฐิตมิ า บุญสิน
เจ้ าหน้ าที่ธรุ การทัว่ ไป

ประชุม คงเปี่ ยม
เจ้ าหน้ าที่ธรุ การทัว่ ไป

ณัฐยา น้ อยสว่ าง
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

รุ จริ ส คงเจริญ
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

วฒนัฐศิรินทร์ สว่ างแสง
นุชนภางค์ ศรี หาผล
เจ้ าหน้ าที่ประชุม/สัมมนา/ปชส. เจ้ าหน้ าที่ประชุม/สัมมนา/ปชส.

วิไลลักษณ์ ไทยแท้
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

วิธารี ฉายแสง
เจ้ าหน้ าที่การลงทุน
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ภัครดา พรมพิลา
เจ้ าหน้ าที่เงินฝาก

มานี ศิริบรู ณ์
เจ้ าหน้ าที่เงินฝาก

กฤษณา บุญช่ วย
เจ้ าหน้ าที่เงินฝาก

ธนวุฒิ บัวศรี
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกบัญชีประจ�ำวัน

ณิชาวรรณ จันทนะภัค
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกบัญชีประจ�ำวัน

เสาวลักษณ์ บุญมาก
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีงบการเงิน

ศศิภา บุญรั ตน์
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีงบการเงิน

กฤษณ์ วงศ์ กระจ่ าง
เจ้ าหน้ าทีป่ ระมวลผลคอมพิวเตอร์

อภิเชฏฐ์ ภูนุชอภัย
ฉัตรชัย แจ่ มใส
สุพจน์ ดิลกธนกุล
เจ้ าหน้ าทีป่ ระมวลผลคอมพิวเตอร์ เจ้ าหน้ าทีร่ ะบบสือ่ สารและเครือข่าย เจ้ าหน้ าทีร่ ะบบสือ่ สารและเครือข่าย

สุภาธิณี สุขเกษม
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
(รามาธิบดี)

กรั ณฑรั ตน์ เอี่ยมวรากุล
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
(รามาธิบดี)

ณัฐรดา วงศ์ กระจ่ าง
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
(รามาธิบดี)

ลภัสรดา ลาวตุม
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
(รามาธิบดี)

รุ่ งนภา วงษ์ เพ็ชร
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
(รามาธิบดี)

ธนภรณ์ ทัดทอง
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
(รามาธิบดี)

มหัทธน จิรพุฒเิ มธ
หัวหน้ างานอ�ำนวยการสาขา
้
เวชศาสตร์ เขตรอน

สมร ขวัญอโนชา
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
้
(เวชศาสตร์ เขตรอน)

สุธาสินี นาคเงินทอง
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
้
(เวชศาสตร์ เขตรอน)

16 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
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ภาณุพงษ์ ชินตันติพงศ์
พรทิพย์ รอตรวย
เจ้
าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
หัวหน้ างานอ�ำนวยการสาขาศาลายา
(ศาลายา)

สมบัติ ประทีปธีรานันต์
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
(ศาลายา)

กมลทิพย์ มานิตย์
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
(ศาลายา)

ชิตมิ า แตงสาขา
เจ้ าหน้ าที่อ�ำนวยการสาขา
(ศาลายา)

ศุภเมศฐ์ เอีย๊ วเจริญ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

ชนิกา ปุณยะประยูร
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน

ภัทราภรณ์ รั ตนโชติ
เจ้ าหน้ าที่ทดลองปฏิบตั งิ าน

กัญญารั ตน์ แปงจาย
เจ้ าหน้ าที่ทดลองปฏิบตั งิ าน

เพ็ญพิชชา อติยศพงศ์
เจ้ าหน้ าที่ทดลองปฏิบตั งิ าน

กรชวัล เจียรอัญมณีกุล
เจ้ าหน้ าที่ทดลองปฏิบตั งิ าน

สุรพงศ์ ศรี ทองอยู่
เจ้ าหน้ าที่ทดลองปฏิบตั งิ าน
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 46 บริหารกิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2561
ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ และมาประชุมในวันนี้
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนับสนุนสหกรณ์และอนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์มาร่วมประชุมในวันนี้
ขอขอบคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ที่ไดให้
้ การช่วยเหลือและแนะน�ำให้กรรมการปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์
ขอแนะน� ำ ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ที่ ป รึ ก ษา เจ้ า หน้ า ที่ ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ขอเชิญสมาชิกร่วมยืนไว้อาลัยแด่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ปี 2561 จ�ำนวน 69 ราย ตามรายชื่อสมาชิกที่น�ำเสนอ
และร่วมยืนไว้อาลัยแด่คู่สมรส บุตร และบิดา - มารดา ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 702 ราย

ที่ประชุมรับทราบ ..................................................................................................................................................................
18 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
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ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
รายงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด จ�ำนวนสมาชิกในวันสิ้นปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน
38,183 คน สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ 796 คน (ตามลายมือชื่อ)
		
ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษา ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ มี 5 คน คือ
1. ผศ.เต็มใจ
สุวรรณทัต
2. นายสินชัย
พสกภักดี
				
3. นายศิลป์ชัย
รักษาพล
4. ดร.มนตรี
ช่วยชู
5. นางสาวฐิติรัตน์
ดีพุ่ม

ที่ปรึกษา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำ� นาญงาน
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1
(แทน) ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ

เริ่มประชุมเวลา 13.05 น.
อาจารย์นายแพทย์วโิ รจน์ จงกลวัฒนา ประธานกรรมการด�ำเนินการ ท�ำหน้าทีป่ ระธานการประชุมเมือ่ สมาชิก
เข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม ได้ด�ำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
ประธาน กล่าวต้อนรับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่กรุณา
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ในวันนี้ และขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่อนุญาตให้
กรรมการมาประชุมเพื่อด�ำเนินงานของ สอ.มม.และอนุญาตให้สมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ในการประชุม
วันนี้มีวาระส�ำคัญ คือ การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ 7 ท่าน จากการลงคะแนนสรรหาโดยสมาชิก เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2560 เพื่อท�ำงานร่วมกับกรรมการอีก 7 ท่าน ที่ยังไม่ครบวาระเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 46 บริหารงานใน
ปี 2561 มีความยินดีท่ีจะเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ได้รับการ
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 และเริ่มด�ำเนินธุรกรรมในวันที่ 2 มกราคม 2516 ในปี 2560 มีอายุครบ 45 ปี ส�ำหรับ
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ในวันนี้เพื่อรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 ให้สมาชิกพิจารณารับทราบและอนุมัติการ
บริหารในปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกทั้งสิ้น 38,183 คน มีสินทรัพย์ 65,885.00 ล้านบาท เงินรับฝากสมาชิก
43,092.24 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 16,831.18 ล้านบาท ทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่นๆ 1,922.22 ล้านบาท จ�ำนวนสมาชิกมาใช้
บริการสินเชือ่ หรือกู้ร้อยละ 42.18 ของสมาชิกทั้งหมด เป็นเงินกู้ 10,820.01 ล้านบาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,648.07 ล้านบาท
เป็นดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้ 539.20 ล้านบาท จากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 481.09 ล้านบาท และจากเงินลงทุน 1,523.15
ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 104.63 ล้านบาท ส�ำหรับรายจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกฝากเงิน 1,222.25 ล้านบาท เท่ากับ
ร้อยละ 88.83 ของรายจ่าย ผลประกอบการมีกำ� ไรสุทธิ 1,272.14 ล้านบาท มากกว่าปี 2559 เท่ากับ 126.08 ล้านบาท
20 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
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การจัดสรรก�ำไรสุทธิปีนี้ ได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�ำคัญ ปีนี้ได้จัดสรรเป็นทุนส�ำรอง
ร้อยละ 102.20 เท่ากับ 130.00 ล้านบาท เงินปันผลร้อยละ 6.25 คิดเป็น 997.69 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 78.43 ของก�ำไร
เฉลี่ยคืนร้อยละ 22.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเงิน 116.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.17 ของก�ำไร ดังนั้นก�ำไรจัดสรรเพื่อ
สมาชิกเงินปันผลร้อยละ 78.43 บวกเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 9.17 เท่ากับร้อยละ 87.60 ของก�ำไร และรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์
ยังจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิกอีกเป็นเงิน 87.74 ล้านบาท
ขอเรียนเชิญท่าน ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิด
ประชุมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานแก่คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้
เพื่อประโยชน์ต่อ สอ.มม.ให้ความมั่นคงก้าวหน้ายั่งยืนตลอดไป
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความขอบคุณ ยินดีแก่
ประธานกรรมการ กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิกทุกท่านที่ได้มาประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี รู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมใหญ่ในวันนี้ และขอชื่นชมคณะกรรมการทุกท่าน ที่ขณะนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ได้ด�ำเนินงานมาเป็นเวลา 45 ปี มีผลด�ำเนินงานที่ประสพผลส�ำเร็จอย่างดี
ยิ่ง มีการด�ำเนินการงาน มีการบริหารธุรกิจการเงินและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่น เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของมวลสมาชิก จึงท�ำให้
มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเกินกว่า 38,000 คน สินทรัพย์มากกว่า 65,000
ล้านบาท เงินรับฝากมากกว่า 43,000.00 ล้านบาท และการจัดสวัสดิการต่างๆ จ่ายให้กับสมาชิกมากกว่า 84.74 ล้านบาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ องค์กรนิติบุคคลที่ร่วมกันด�ำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมี
สถานะเป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และให้เงินกู้เมื่อมีความจ�ำเป็นหรือก่อให้เกิด
ประโยชน์งอกเงย โดยมีวตั ถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญได้แก่ ส่งเสริมการออมทรัพย์ในรูปของการซือ้ หุน้ เป็นประจ�ำทุกเดือน รับเงินฝาก
จากสมาชิกที่สามารถให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกอย่างเหมาะสม การให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิก เมื่อผลการด�ำเนินงานมีกำ� ไร
สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกผู้ถือหุ้น ให้เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้กับสมาชิกผู้มาท�ำธุรกิจด้านเงินกู้กับสหกรณ์
ส่วนหนึ่งจัดสรรเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์และเพื่อการสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่า
สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด เป็นสถาบันการเงินที่สามารถเอื้อประโยชน์เกื้อกูลให้กับมวลสมาชิกอย่าง
แท้จริง และมีผลการด�ำเนินงานจนสามารถยกระดับขึ้นเป็นสหกรณ์ชั้นน�ำของประเทศ
ด้วยความตระหนักของส่วนตนและเพื่อสมาชิก เนื่องจากได้รับมอบหมายให้มาดูแลมหาวิทยาลัยมหิดล
ในฐานะรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กิจการใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกหรือชาวมหิดล ควรจะศึกษา
และมีฉันทะในการเรียนรู้ และติดตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพราะว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อมวลสมาชิกซึ่งเป็นชาว
มหิดล ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของผู้ที่ยังด�ำเนินชีวิตของการเป็นเจ้าหน้าที่ เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
เกษียณอายุแล้วก็ตาม คิดว่าระบบของการจัดการเรื่องการลงทุนต่างๆ นั้น ปัจจุบันจ�ำเป็นต้องมีความใส่ใจ เพราะว่าลักษณะของ
เงินตอบแทนต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกษียณอายุแล้ว จะมีช่องทางค่อนข้างจ�ำกัด และในขณะเดียวกันชีวิตของคนใน
ยุ ค ต่ อ ไปในอนาคตมี ช ่ ว งระยะเวลายืนยาวกว่าเดิม ซึ่งลักษณะของการที่ไม่มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้เกษียณอายุแล้ว
เงินที่จะเข้ามาเป็นรายได้จะมีช่องทางน้อยลงตามไปด้วย ฉะนั้นความคิดในการที่จะเริ่มต้นออมเงิน ความคิดที่จะใช้เงินอย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งช่องทางที่จะได้รับเงินเสริมเข้ามาในช่วงหลังจากเกษียณอายุแล้ว ขณะเดียวกันได้ทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยเรามีเหตุการณ์บางอย่างที่ท�ำให้รู้สึกกังวล แม้ว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง แต่เมื่อ
ไหร่ก็ตามถ้าเกิดเหตุและเป็นผลกระทบต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งตรงนี้ทางผู้บริหารได้ตระหนักถึงประเด็น
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ปัญหาเหล่านี้ ควรมาส�ำรวจสักนิดหนึ่งว่าการบริหารจัดการต่างๆ นั้น ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเราเป็นอย่างไรบ้าง เพราะว่าการ
ด�ำเนินชีวิตในลักษณะของการเป็นนักวิชาการ และในลักษณะของความเป็นผู้บริหารในบางครั้งเรื่องเกี่ยวกับ Finance และ
เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ ไม่ค่อยสันทัดมากนัก แต่อย่างไรก็ตามได้มีโอกาสติดตามคณะกรรมการด�ำเนินการ ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ท่ีได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิก และเป็นผู้ที่มีแนวคิดในลักษณะของการท�ำ
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชาวมหิดลโดยรวม นอกเหนือจากนั้นก็คือ แนวคิดของการที่จะมีลักษณะของยึดถือความเสี่ยงต�่ำ
หมายความว่า ไม่พยายามที่จะลงทุนโดยไม่จ�ำเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็หาวิธีการที่จะได้มาซึ่งผลตอบแทนสูงสุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ ในการที่มีความเสี่ยงต�่ำที่ยอมรับได้ ซึ่งสิ่งนี้ได้ติดตามมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้อยู่ใกล้ชิดกับ รศ.นพ.สาธิต
โหตระกิตย์ ซึ่งได้เรียนรู้ในลักษณะของการบริหารจัดการเรื่องเงินต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณกว่า 10 ปีเศษ
ซึ่งเหล่านี้คิดว่า สอ.มม.เป็นแหล่งที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของการออมเงิน รวมทั้งการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับมวลสมาชิก และ
มีลักษณะข้อดีหลายๆ อย่างที่ สอ.มม.ได้มอบให้กับสมาชิก ซึ่งถ้าไปฝากเงินกับธนาคารคงไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือเงิน
ปันผลเหมือนกับกรณีที่จะฝากไว้กับ สอ.มม.แต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะเป็นความมั่นคงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักไว้ และ
คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกมาจากฉันทามติของสมาชิกและในลักษณะของความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงขอ
ฝากข้อคิดไว้เพราะวันนี้ตั้งใจมา เพราะต้องการจะฝากคณะกรรมการ ขอฝากมวลสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งล้วนแล้ว
แต่เป็นชาวมหิดลทั้งนั้นที่อยู่ในความดูแล ประคับประคองให้มีรายได้ต่างๆ เกิดขึ้นจากเงินที่มาฝากไว้ในสหกรณ์ ที่จะไป
ลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วน�ำกลับมาตอบแทนแก่มวลสมาชิก จึงขอฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการทุกท่าน และวัน
นี้ที่มาเพื่อเพียงแค่ช่วยพูดให้ก�ำลังใจคณะกรรมการที่ได้รับความไว้วางใจ และทุกท่านมีความสามารถ และฝากชาวมหิดลให้
คณะกรรมการช่วยดูแล เงินของชาวมหิดลถ้าหากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม มหาวิทยาลัยโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารอาจจะต้องได้รับผลกระทบไปด้วย ฉะนั้นความเป็นห่วงชาวมหิดลจึงท�ำให้จ�ำเป็นต้องมาใส่ใจในกิจกรรมเหล่านี้ด้วย
และฝากขอบคุณท่านสมาชิกที่กรุณาร่วมกิจกรรมต่างๆ เพราะว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหิดล จ�ำกัด เป็นของพวกเรา
ทุกคน เงินที่อยู่ในสหกรณ์ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากสมาชิกจ�ำนวนหนึ่ง
ณ โอกาสนี้ ขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 และขออ�ำนวยพรให้การประชุมในวันนี้ประสบ
ผลส�ำเร็จ และสามารถน�ำความคิดเห็นของมวลสมาชิกไปพิจารณาเป็นแนวทางในการด�ำเนินการอันจะเป็นประโยชน์กับ
สหกรณ์ และเพื่อ อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา จะได้ทำ� หน้าที่ประธานกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีต่อไป
ประธาน กล่าวขอบคุณ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และท�ำ
หน้าที่ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1
ประธาน กล่าวขอบคุณองค์กร และคณะบุคคลต่างๆ ดังนี้
(1) ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 45 บริหารกิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2560
(2) ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ และมาร่วมประชุมในวันนี้
(3) ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลทีส่ นับสนุนสหกรณ์ และอนุมตั ใิ ห้บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย ทีเ่ ป็นสมาชิก
สหกรณ์มาร่วมประชุมในวันนี้
(4) ขอบคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ได้ให้การช่วยเหลือและแนะน�ำให้กรรมการปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์
22 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
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ดังนี้

มติ
1.2

ที่ประชุมรับทราบ
ประธาน กล่าวแนะน�ำที่ปรึกษา ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ

1. ผศ.เต็มใจ
สุวรรณทัต
ที่ปรึกษา
2. นายสินชัย
พสกภักดี
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำ� นาญงาน
					
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1
3. นายศิลป์ชัย
รักษาพล
(ผู้แทนผู้สอบบัญชี นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล)
4. ดร.มนตรี
ช่วยชู
ผู้ตรวจสอบกิจการ
5. นางสาวฐิติรัตน์
ดีพุ่ม
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.3
ประธาน ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ในปี 2560 จ�ำนวน
71 ราย ตามรายชื่อสมาชิกที่น�ำเสนอและร่วมยืนไว้อาลัยแด่คู่สมรส บุตร และบิดา - มารดา ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�ำนวน
770 ราย
มติ
ที่ประชุมร่วมยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิก คู่สมรส บุตร และบิดา - มารดา ของสมาชิก เป็นเวลา 1 นาที
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ในรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 19 - หน้า 38
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้
- หน้า 37 แก้ไขข้อความ “นางพราวรวี ภักดีศักดิ์สกุล ท.9574” เป็น “นางจินดา ลัทธลาภกุล ท.12248”
- หน้า 38 แก้ไขข้อความ “นางจินดา ลัทธลาภกุล ท.12248” เป็น “นางพราวรวี ภักดีศักดิ์สกุล ท.9574”
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน แจ้งว่า ตามที่สมาชิกได้สอบถามเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีครั้งที่แล้วนั้น ฝ่าย
จัดการได้ด�ำเนินการแล้วดังนี้
3.1
ผู้ค�้ำประกันเสียชีวิตไป แต่คนกู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ เหตุใดถึงไม่ได้รับเงินปันผล
คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่า การกู้สามัญโดยใช้บุคคลค�้ำประกัน ภายหลังผู้ค�้ำประกัน
เงินกู้ได้เสียชีวิต สมาชิกผู้กู้จะต้องด�ำเนินการหาผู้ค�้ำประกันใหม่ หรือจะด�ำเนินการกู้ใหม่โดยวิธีการหักกลบลบหนี้ก็ได้ ใน
ระหว่างที่ยังไม่ได้ด�ำเนินการสมาชิกผู้กู้ยังคงต้องช�ำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาต่อไปเป็นงวดรายเดือนเป็นปกติ แต่ สอ.มม.จะ
ท�ำการระงับการจ่ายเงินปันผลของสมาชิกผู้กู้ไว้ก่อนจนกว่าผู้กู้จะหาผู้คำ�้ ประกันใหม่มารับผิดชอบได้ ก็จะได้รับเงินปันผล
3.2
เรื่องเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก
(1) ค่าหุน้ ทีก่ ำ� หนดไว้ 3,000,000.00 บาท ส่งเดือนละ 1,000.00 บาท นัน้ ควรจะปรับเป็น 5,000,000.00 บาท
		 คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มขึ้นของหุ้นควรเพิ่มขึ้นในระดับที่เหมาะสม ไม่
ควรจะเพิ่มขึ้นเร็วเกินไป จึงยังคงก�ำหนดเพดานหุ้นสูงสุดของสมาชิกไว้ที่ 3,000,000.00 บาท ก่อน
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(2) ก�ำหนดเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนตามเงินเดือนไว้แล้ว จะคิดร้อยละ 50 หรือร้อยละ 30 ของเงิน
เดือนก็ได้ แต่ไม่ควรก�ำหนดไว้ 1,000.00 บาท เพราะเศรษฐกิจดีขึ้น สอ.มม.ก็ต้องน�ำเงินไปลงทุนเพื่อที่จะให้ได้ก�ำไรกลับมา
เป็นของสมาชิกมากขึ้น
		 คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์กำ� หนดการถือหุน้ รายเดือน ของสมาชิก
ที่ถือหุ้นครบหรือเกิน 3,000,000.00 บาท จากเดิมเดือนละ 1,000.00 บาท เป็นให้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กำ� หนดหรือไม่เกินร้อย
ละ 8 (แปด) ของเงินเดือน ทั้งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ส�ำหรับสมาชิกเมื่อพ้นสภาพการท�ำงานจากต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลไปแล้วให้ส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนตามอัตราเงินเดือนก่อนพ้นสภาพจากการท�ำงานดังกล่าว
3.3
สถานทีจ่ ดั การสรรหาคณะกรรมการไม่เหมาะสมส�ำหรับสมาชิกทีน่ งั่ เก้าอีว้ ลี แชร์ และผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งใช้ไม้เท้า
คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาแล้วในวันทีม่ กี ารสรรหาคณะกรรมการเห็นสมควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ดูแลเป็นการเฉพาะแล้ว
3.4
ควรสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกๆ สิน้ ปี แล้วติดประกาศไว้หน้าส�ำนักงานเพือ่ ทีจ่ ะได้ทราบ
ว่ากรรมการที่สมาชิกเลือกไปนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่
คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมแต่ละครั้งอยู่แล้ว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 46 ประจ�ำปี 2561
นายสมชาย ภู่ด้วง ประธานคณะกรรมการสรรหา รายงานว่า คณะกรรมการสรรหา ได้ด�ำเนินการสรรหา
ประธานกรรมการ และกรรมการด�ำเนินการ แทนกรรมการที่ครบวาระ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50
วรรคสอง และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ข้อ 47(2) กรรมการด�ำเนินการ 7 คน โดยการให้
สมาชิกลงคะแนนเสียงแก่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ตามระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีการสรรหากรรมการด�ำเนินการ พ.ศ.2543 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 29,733 คน จากผู้มีสิทธิออกเสียงสรรหา 37,760 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.74 กรรมการด�ำเนินการที่ได้รับคะแนนเสียงสรรหาสูงสุด เรียงตามล�ำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยในแต่ละเขต ตาม
รายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 40 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน
7 คน โดยเรียงตามล�ำดับคะแนนเสียงที่ได้รับจากมากไปหาน้อยในแต่ละเขต ได้แก่
กรรมการเขตบางกอกน้อย
			
			
กรรมการเขตพญาไทตะวันตก
			
กรรมการเขตศาลายา
กรรมการเขตพญาไทตะวันออก
มติ

1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.

ศ.เกียรติคุณสมทรง
นางสาวศากุณ
นางขวัญจิต
นายไพโรจน์
นางสาวยุพดี
นายชยันต์
ผศ.ชัยวัฒน์

เลขะกุล
แสวงพานิช
ศิริเชิดชูโต
นวลคล้าย
คุณประยูร
ทัศนียะเวช
วงศ์อาษา

11,471
11,293
8,492
15,451
13,823
10,366
16,717

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาทั้ง 7 คน ซึ่งมีคะแนนเสียงสูงสุดและล�ำดับรอง
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ลงมาแต่ละเขต เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 46 และให้ปฏิบัติงานตั้งแต่มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2561 เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2560
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำกัด โดย ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2560 ในรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 41 - หน้า 55 ซึ่งรายงาน
ว่าได้ท�ำการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือน ผลการตรวจสอบ
กิจการ สรุปโดยรวมได้ดังนี้
			 - การจัดท�ำบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด รวมถึงระเบียบและค�ำแนะน�ำที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนดไว้
			 - การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้มีการอนุมัติ
ถูกต้องตรงตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์
			 - การให้กู้ยืม ทั้งการกู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ และกู้พิเศษเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
เอกสารหลักฐาน การเป็นหนี้ การค�้ำประกัน หลักประกัน และเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์
			 - การรับฝากเงินเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบการรับฝาก
เงิน การถอนเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
			 - ในปี 2560 สอ.มม.ด�ำเนินงานมีผลก�ำไรสุทธิรวม 1,272,142,500.62 บาท สูงกว่าประมาณการ
72,142,500.62 บาท (ร้อยละ 6.01)
			 - ในปี 2560 สอ.มม.มีผลประกอบการเปรียบเทียบกับประมาณการ มีรายได้สทุ ธิรวม 2,648,066,306.59
บาท ต�่ำกว่าประมาณการ 1,933,693.41 บาท (ร้อยละ 0.07)
			 - ก�ำไรสุทธิเทียบกับปีที่แล้วมีจำ� นวน 1,272,142,500.62 บาท เพิ่มขึ้น 126,085,066.32 บาท (ร้อยละ
11.00) เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น 115,951,630.52 (ร้อยละ 4.58) ในขณะที่รายจ่ายรวมลดลง 10,133,435.80 บาท (ร้อยละ
0.73)
			 - การใช้จา่ ยตามงบประมาณ (1) ในปี 2560 สหกรณ์ได้รบั อนุมตั วิ งเงินประมาณรายจ่ายเป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 171,050,000.00 บาท สหกรณ์ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวม 147,849,259.67 บาท (ร้อยละ 86.44) คงเหลือวงเงิน
งบประมาณ 23,200,740.33 บาท (ร้อยละ 13.56) (2) รายจ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้
และส่วนใหญ่อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ เว้นแต่ มีรายจ่ายรวม 2 รายการเกินวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย
						
(บาท)
(ร้อยละ)
		

1) กองทุนเงินสะสมพิเศษส�ำหรับสงเคราะห์สมาชิก

		

2) กองทุนบ�ำนาญสมาชิก		

				 รวม
		

1,870,000.00

18.70

978,000.00

5.43

2,848,000.00

ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้นำ� รายจ่ายหมวดอื่นมาจ่ายแทนได้
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ มีดังนี้
		
การปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็น
สาระส�ำคัญในระหว่างปีได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อด�ำเนินการให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
ยังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการให้สหกรณ์พิจารณาดังต่อไปนี้
(1) หนังสือสัญญาเงินกูฉ้ กุ เฉินเอทีเอ็ม สหกรณ์ควรระบุวตั ถุประสงค์แห่งการกูใ้ ห้ชดั เจนว่าน�ำไปใช้อะไร
เช่น ใช้จ่ายในครอบครัว ใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 36 “ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้
หรือสินเชื่อ เงินกู้หรือสินเชื่อซึ่งให้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แก่เฉพาะเพื่อการอันจ�ำเป็นหรือ
มีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้หรือสินเชื่อเพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก�ำไรไม่ได้”
“ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้หรือสินเชื่อของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบให้ตรงตามความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกู้หรือสินเชื่อนั้น”
ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการของสหกรณ์
(2) สหกรณ์ไม่มกี ารจัดจ้างเจ้าหน้าทีต่ ำ� แหน่งนิตกิ ร สหกรณ์ควรพิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีต่ ำ� แหน่งนิตกิ ร
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและติดตามหนี้ค้างช�ำระและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ประสานงานและควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของทนายความ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ เช่น การร่างและแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
สหกรณ์ การพิจารณาถ้อยค�ำในสัญญา Terms of Reference (TOR) และเอกสารอื่นๆ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการด�ำเนินการ
รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ท.5271 แจ้งว่า ต้องขอขอบคุณในการตรวจสอบกิจการของ สอ.มม.ใน
ฐานะที่บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด ในเรื่องได้รับความไว้วางใจจาก สอ.มม.มาโดยตลอด จะถามว่า สิ่งที่
สมาชิกได้มอบหมายความไว้วางใจให้ตรวจสอบกิจการ ในเรื่องของการด�ำเนินการ ในเรื่องของลูกหนี้ หรือการลงทุนอื่นๆ
พบปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง
ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งว่า การด�ำเนินธุรกิจของ สอ.มม.ทางด้านสวัสดิการไม่มีปัญหา
ทางด้านธุรกิจ สอ.มม.บริหารแบบเชิงธุรกิจและใช้หลักสหกรณ์ได้อย่างดีเยี่ยม การบริหารเงิน ธุรกิจของ สอ.มม.มี 3 ด้าน
คือ (1) ด้านรับฝากเงิน (2) ด้านให้สมาชิกกู้ (3) ด้านการลงทุน เมื่อ สอ.มม.ได้รับเงินเข้ามาน�ำไปบริหารโดยให้ (1) น�ำไปให้
สมาชิกกู้ (2) น�ำไปลงทุนอื่น การลงทุนที่ได้ประโยชน์สูงสุด คือ การให้สหกรณ์อื่นกู้ ส่วนที่เหลือก็น�ำไปลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน ส่วนที่มีความเสี่ยงอย่างไรส�ำหรับ สอ.มม.คือ (1) การที่สมาชิกลงในหุ้น ได้มีการตรวจสอบว่ามีการลงหุ้น
ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ รายเดือนหักทุกคนว่าเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดและถูกต้องหรือไม่โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตรวจ พบว่าถูกต้อง
(2) การรับฝากเงินความเสี่ยง คือ การรับเข้ามามีเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ปัญหาคือ การถอนเงินว่ามีการ
มอบอ�ำนาจ ลายมือชื่อถูกต้องหรือไม่ ความเสี่ยงอยู่ที่การถอนเงินที่มีการมอบฉันทะ ซึ่งอาจจะมีการปลอมแปลงลายมือชื่อได้
แต่ขณะนี้ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
การลงทุนของ สอ.มม.ได้ลงทุนถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ทุกประการ รวมทั้ง
ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ซึง่ ได้กำ� หนดไว้อย่างเข้มงวดมาก การลงทุนในธนาคารพาณิชย์
คือ (1) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ (2) ธนาคารของรัฐ คือ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
(ธ.ก.ส.) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ระบุไว้คือ (1) หลักทรัพย์
รัฐวิสาหกิจ หรือหลักทรัพย์รัฐบาล (2) ลงทุนได้ในตราสารหนี้ เป็นตราสารที่เป็นหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และอันดับ
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ความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป ซึ่ง สอ.มม.ก็ได้ดำ� เนินการถูกต้อง ฉะนั้นความเสี่ยงของ สอ.มม.ไม่มี
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ท.5271 ถามว่า ประเด็นความเสี่ยงของหนี้สงสัยจะสูญ (NPL) จริงแล้ว
สอ.มม.มีหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่ หรือไม่มีเลย ถ้ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งว่า ถามความเสี่ยงมีหรือไม่นั้น ตอบว่าความเสี่ยงมีแน่นอน
เนื่องจากให้สมาชิกกู้ เพราะสมาชิกที่กู้ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกที่มีรายได้น้อย และบางส่วนมีหนี้นอกระบบถือเป็นความเสี่ยง แต่
สมาชิกส่วนใหญ่จะกู้เพียงร้อยละ 10 จากเต็มร้อยละ 100 ของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งร้อยละ 10 นี้มีเพียงบางคนที่กู้หมุนเวียน
แต่ส่วนน้อย ความเสี่ยงมีแน่นอนและทุกสหกรณ์ก็มีความเสี่ยง แล้ว สอ.มม.ได้ติดตามอย่างรัดกุมและรอบคอบ ซึ่งถ้าจะ
บอกว่าลูกหนี้รายนี้มีหนี้มากจะไม่ให้กู้ ก็ผิดหลักสหกรณ์ ฉะนั้นบางครั้งคณะกรรมการก็ไม่ทราบว่าอนาคตภายหน้าว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดขึ้นบ้าง ประเด็นนี้ถือว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน
ที่ประชุมรับทราบ
มติ
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาผลการด�ำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2560 ในรายงานกิจการประจ�ำปี
แต่ละรายการ ดังนี้
6.1
รายงานกิจการประจ�ำปี ในหน้า 56 - หน้า 114 สรุปได้ดังนี้
1. ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 38,183 คน
2. การระดมทุน มีทุนเรือนหุ้น รวมทั้งสิ้น 16,831,185,600.00 บาท เพิ่มขึ้น 1,495,378,200.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 9.75 เงินรับฝากรวมทั้งสิ้น 43,092,240,853.68 บาท เพิ่มขึ้น 1,758,900,666.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26
3. การบริการเงินกู้ ได้ค�ำนึงถึงความเดือดร้อนของสมาชิก และความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณ์
เป็นหลัก ในปี 2560 ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกเป็นเงินทั้งสิ้น 7,513,886,800.00 บาท จ�ำแนกเป็น
		 - การกู้ฉุกเฉิน เป็นเงิน 816,472,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.87
		 - การกู้สามัญ เป็นเงิน 5,451,279,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.55
		 - การกู้พิเศษ เป็นเงิน 1,246,134,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.58
4. การให้สวัสดิการด้านต่างๆ สหกรณ์ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของสมาชิก ครอบครัวสมาชิก เพื่อการ
กุศลและสาธารณประโยชน์อื่นๆ ด้วยเงินทุนสาธารณประโยชน์และเงินกองทุนต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,739,831.00 บาท
5. การให้สวัสดิการด้านการกุศล ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษ อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและ
ชุมชน เนื่องในโอกาสต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 623,816.00 บาท
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
6.2
งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใน
รายงานกิจการประจ�ำปีหน้า 75 - หน้า 114 ซึง่ เจ้าหน้าทีเ่ ป็นผูท้ ำ� บัญชี และให้นายศิลป์ชยั รักษาพล ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ได้รับรองความถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
			 - เงินสดและเงินฝากธนาคาร
			 - เงินฝากสหกรณ์อื่น
			 - เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
			 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
			 - ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
			 - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
			 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
				
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
			 - เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
			 - เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
			 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
			 - สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารศรีสวรินทิรา - สุทธิ
			 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
			 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
				
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
			 รวมสินทรัพย์		
		 หนี้สินและทุนของสหกรณ์
		 หนี้สินหมุนเวียน
			 - เงินรับฝาก		
			 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
					
รวมหนี้สินหมุนเวียน
		 หนี้สินไม่หมุนเวียน
					
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
			
			 รวมหนี้สิน		
		 ทุนของสหกรณ์
			 รวมทุนของสหกรณ์
		 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
		 งบก�ำไรขาดทุน		
			 รวมรายได้		
			 รวมค่าใช้จ่าย		
			 ก�ำไรสุทธิ		
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4,190,429,819.98
1,197,230,683.28
10,933,580,956.66
4,359,163,828.00
473,507,188.12
13,465,814.04
458,903,119.48
21,626,281,409.56

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,297,737,203.01
16,887,115,901.85
37,881,164.67
34,369,863.01
561,112.49
1,051,278.80
44,258,716,523.83
65,884,997,933.39

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

43,092,240,853.68 บาท
95,085,474.30 บาท
43,187,326,327.98 บาท
770,261,802.87 บาท
43,957,588,130.85 บาท		
21,927,409,802.54 บาท
65,884,997,933.39 บาท
2,648,066,306.59 บาท		
1,375,923,805.97 บาท
1,272,142,500.62 บาท		
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		 งบกระแสเงินสด					
			 เงินสด ณ วันต้นปี
4,319,109,076.97 บาท
			 เงินสด ณ วันสิ้นปี
5,387,660,503.26 บาท
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเอกฉันท์
		
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
1.1 การควบคุมภายใน
1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้อง
สหกรณ์ปฏิบตั งิ านเป็นไปตาม กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ ค�ำแนะน�ำ และแนวปฏิบตั ิ
ของทัง้ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯอย่างเคร่งครัด
1.1.2 การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์มีการจัดแบ่งส่วนงานและก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานไว้เหมาะสมรัดกุม
สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี มีผู้จัดการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์
(1) คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ เป็นบุคคลผู้ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ โดยในระหว่างปีได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
ของสหกรณ์อย่างสม�ำ่ เสมอ ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์โดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้และอยูบ่ นบรรทัดฐาน
ของความพอใจของมวลสมาชิกเป็นที่ตั้ง ย่อมแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์นั้นมีความรู้และความ
สามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(2) ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายสวัสดิการสมาชิก ซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะ
ทางซึ่งตรงตามแต่ละส่วนงาน
1.1.4 การจัดท�ำบัญชีและรายงานทางการเงิน
สหกรณ์จัดท�ำบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด รวมถึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และ 2560 และเป็นไปตามก�ำหนดเวลาที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีระบบบัญชี
ที่เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ การจัดท�ำบัญชี และทะเบียนคุมต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบ
การบันทึกบัญชีโดยรวมครบถ้วน มีการจัดท�ำงบการเงินตามรูปแบบงบการเงินที่ระบุในหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่
กษ 0404/1160 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์ โดยรวมอยู่
ในระดับดี
นอกจากนีค้ ณะผูส้ อบบัญชีได้เข้าตรวจสอบระหว่างปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ท�ำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติงานของ
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สหกรณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งโดยรวมสหกรณ์มีการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียด
ของการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีและข้อเสนอแนะที่ตรวจพบข้างต้นทางคณะผู้สอบบัญชีได้อธิบายไว้ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีระหว่างปีฉบับ เลขที่ สส.201/2560 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
เลขที่ สส.324/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี เลขที่ สส.415/2560 ลงวันที่
24 ตุลาคม 2560 ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ

1.2 การปฏิบัติที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การสอบทานการปฏิบตั ทิ ขี่ ดั แย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันของสหกรณ์ รวมถึงที่ปรากฏในหนังสือรับรองของสหกรณ์พบว่า โดยรวมสหกรณ์ไม่มีเหตุการณ์การปฏิบัติที่ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
(1) สหกรณ์ไม่มีนโยบายการให้สินเชื่อแก่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่
อาจให้เชื่อได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์แก่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(2) สหกรณ์ไม่มีนโยบายการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์อื่นหรือน�ำเงินไปฝากจนเกินกว่าอัตราที่กำ� หนด โดย
ไม่มีหลักประกันหรือหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้
(3) จากการพิจารณาความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ พบว่า ลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีความสามารถในการช�ำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม การให้สินเชื่อมีการ
ก�ำหนดจ�ำนวนงวดในการช�ำระหนี้ที่เป็นไปอย่างเหมาะสม การติดตามหนี้โดยคณะกรรมการเป็นไปอย่างใกล้ชิด โดยสหกรณ์
จะไม่อนุญาตให้มีการปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่จ�ำเป็น นอกจากนี้สหกรณ์มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
(4) สหกรณ์มีอัตราส่วนวัดความสามารถในการก่อหนี้ปีปัจจุบัน 2.36 เท่า ปีก่อน 2.49 ซึ่งลดลงจากปี
ก่อน 0.13 เท่า ซึ่งโดยรวมถือว่าสหกรณ์ยังมีความสามารถในการช�ำระหนี้ในระดับที่เหมาะสม
(5) สหกรณ์ไม่มีนโยบายกู้ยืมเงินระยะสั้นจากภายนอก เพื่อมาจ่ายกู้ระยะยาวให้แก่สมาชิก หรือ
สหกรณ์อื่น
2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
สหกรณ์มอี ตั ราส่วนสภาพคล่อง ปีปจั จุบนั 0.07 เท่า ปีกอ่ น 0.04 ซึง่ มากกว่าปีกอ่ น แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์
มีการรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับทีด่ ขี นึ้ กว่าปีกอ่ น เพราะสหกรณ์มกี ารก�ำหนดกลยุทธ์ และวางแผนเพือ่ รักษาระดับปริมาณ
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีสภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
2.3 ความเสี่ยงด้านเงินลงทุนของสหกรณ์
การตรวจสอบการลงทุนของสหกรณ์พบว่า โดยรวมมีการลงทุนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนดไว้อย่างเหมาะสม
3. เรื่องอื่นๆ
โดยรวมสหกรณ์มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบใหม่ที่ก�ำหนดขึ้นโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งน�ำมาถือปฏิบัติภายในสหกรณ์ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามค�ำแนะน�ำที่ทางส�ำนักงานได้เคยเสนอแนะ
สหกรณ์แล้วตามหนังสือที่ สส.285/2560 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
30 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
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บทวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์
ขนาด “ใหญ่มาก”
รายการ

คะแนน
แต่ละหัวข้อ

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
จ�ำนวน

คะแนนที่ได้

1. จ�ำนวนสมาชิก (หน่วย : คน)
มากกว่า 924 – 1,639
มากกว่า 1,640 – 2,912
มากกว่า 2,913

2.50
2.75
3.00

38,183

3

2. ทุนด�ำเนินงาน (หน่วย : ล ้านบาท)
มากกว่า 60.70 – 259.50
มากกว่า 259.50 – 1,110.00
มากกว่า 1,110.00

3.33
3.67
4.00

65,885

4

3. รายได้ธุรกิจหลัก (หน่วย : ล ้านบาท)
มากกว่า 30.80 – 144.00
มากกว่า 144.00 – 672.00
มากกว่า 672.00

4.17
4.58
5.00

2,646

5

รวมคะแนนที่ได้

ใหญ่มาก
9.26-12

12

ใหญ่
6.51-9.25

กลาง
3.76-6.50



(2) อัตราส่วนที่ส�ำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยโดยรวมเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำกัด ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดี”
รายการ

1.ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
อัตราการส่วนทุนส�ำรองต่อสินทรัพย์
อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์
อัตราการเติบโตของหนี้
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน

2.ด้านคุณภาพของสินทรัพย์
2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย์
2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์

ผล

หน่วย

อัตราส่วนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

อัตราส่วนสหกรณ์ท่ ี
เป็ นมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ่มาก
(Peer Group)

ปี 2560

ปี 2559

น้ อยดี เท่า
มากดี เท่า
มากดี ร้อยละ
น้อยดี ร้อยละ
มากดี ร้อยละ

2.00
0.03
14.22
4.26
6.19

2.20
0.03
6.47
12.22
6.16

1.17
0.04
8.71
8.82
7.19

มากดี
มากดี
มากดี

0.04
2.00
7.11

0.04
1.95
10.06

0.05
3.31
8.77

รอบ
ร้อยละ
ร้อยละ

สูงกว่า ใกล ้เคียง น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
โดยรวม โดยรวม
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รายการ

ผล

หน่วย

อัตราส่วนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
ปี 2560

มากดี บาท/คน 33,316.99 31,166.58
มากดี บาท/คน 1,569,374.50 1,541,095.06
น้อยดี บาท/คน 295,107.74 274,866.87
มากดี ร้อยละ
6.94
6.87
มากดี ร้อยละ
11.00
7.48
มากดี ร้อยละ
48.07
45.30

4.ด้านสภาพคล่อง
4.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

มากดี

0.50

สูงกว่า ใกล ้เคียง น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
โดยรวม โดยรวม

ปี 2559

3.ด้านการท�ำก�ำไร
3.1 ก�ำไรต่อสมาชิก
3.2 เงินออมต่อสมาชิก
3.3 หนี้สนิ ต่อสมาชิก
3.4 อัตราการเติบโตของทุนส�ำรอง
3.5 อัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิ
3.6 อัตราก�ำไรสุทธิ

เท่า

อัตราส่วนสหกรณ์ท่ ี
เป็ นมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ่มาก
(Peer Group)

0.49

23,809.07
523,860.57
570,177.49
10.03
9.14
54.84




0.38








กล่าวโดยสรุปในภาพรวม ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับ “ดีมาก” เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาและอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก 2559 (Peer Group 2016) ที่น�ำมาวิเคราะห์โดย สหกรณ์ฯ
มีเงินลงทุนต่อความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีด่ มี าก มีการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการท�ำก�ำไรอยูใ่ นระดับ
ที่ดี และมีการรักษาสภาพคล่องได้เพียงพอต่อการบริหารงาน อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ จะต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อน�ำมาใช้ในการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพื่อน�ำมาใช้
ป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ อันจะน�ำไปสู่ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
รศ.ดร.สุรยิ พงศ์ วัฒนาศักดิ์ ท.5271 แจ้งว่า ขอชืน่ ชมผลงานด�ำเนินงานของ สอ.มม.ทัง้ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ ผู้จัดการ รวมทั้งผู้ตรวจสอบ ซึ่งเห็นชัดได้ว่าความเชื่อมั่นเงินฝากของ สอ.มม.มีความปลอดภัย ถามว่า (1) ใน
ปี 2560 มีหนี้สูญเป็นเงิน 89,520.00 บาท เกิดจากสิ่งใด (2) ลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 กับปี
2560 ซึ่งในปี 2559 เป็นเงิน 20,788,297.00 บาท ในปี 2560 เป็นเงิน 28,302,219.00 บาท เพิ่มขึ้น 7,513,922.00 บาท มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่
ประธาน แจ้งว่า หนี้สงสัยจะสูญเกิดจากการสิ้นสุดของการฟ้องร้องด�ำเนินคดี แล้วสามารถที่จะขาย
สินทรัพย์ได้ แต่สินทรัพย์นั้นมิได้สามารถชดเชยหนี้ของสมาชิกท่านนั้นได้ จ�ำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมาจ�ำนวน 7,513,922.00 บาท
รวมกับลูกหนี้สามัญที่หนีไปทั้งผู้กู้และผู้คำ�้ ประกัน เรียนสมาชิกทราบว่าหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 2.6 ล้านบาทต่อปี ทรัพย์สิน
ประมาณ 6.5 พันล้านบาทต่อปี ถือว่าหนี้สูญนั้นเล็กน้อยในสิ่งที่เกิดขึ้น ธนาคารมีหนี้สงสัยจะสูญโดยมีมูลค่ามากกว่านี้
ขณะนี้ สอ.มม.ท�ำธุรกรรมการเงินการที่มีหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 2.6 ล้านบาทต่อปี และลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพในปี 2560
28,302,219.00 บาท แต่หนี้ประเภทนี้ผู้คำ�้ ประกันยังช�ำระหนี้อยู่ ถือว่าไม่ได้เป็นความบกพร่องของการบริหารงาน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่ายและรายได้ ประจ�ำปี 2561
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและรายได้ ประจ�ำปี 2561 ใน
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หนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี หน้า 115 - หน้า 119 ดังนี้
7.1
งบประมาณการรายจ่าย
7.1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
28,000,000.00 บาท
7.1.2 หมวดค่าตอบแทน
5,450,000.00 บาท
7.1.3 หมวดค่าวัสดุ
2,900,000.00 บาท
7.1.4 หมวดค่าใช้สอย
139,450,000.00 บาท
7.1.5 หมวดค่าครุภัณฑ์
15,500,000.00 บาท
7.1.6 หมวดส�ำรอง
2,000,000.00 บาท
		
รวมงบประมาณการรายจ่าย
193,300,000.00 บาท
7.2
ประมาณการรายได้
7.2.1 ดอกเบี้ยรับ
1,070,000,000.00 บาท
7.2.2 ผลประโยชน์จากเงินลงทุน
1,705,000,000.00 บาท
7.2.3 ผลตอบแทนการถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ฯ
5,000,000.00 บาท
		
รวมประมาณการรายได้
2,780,000,000.00 บาท
7.3
ประมาณการรายจ่าย
7.3.1 ดอกเบี้ยจ่าย
1,260,000,000.00 บาท
7.3.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
38,000,000.00 บาท
7.3.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
14,000,000.00 บาท
7.3.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
98,000,000.00 บาท
7.3.5 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
30,000,000.00 บาท
		
รวมประมาณการรายจ่าย
1,440,000,000.00 บาท
		
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย
1,340,000,000.00 บาท
โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) คาดว่าจะรับสมาชิกใหม่
1,000 ราย
2) จะมีทุนด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 3,910.00 ล้านบาท
3) มีสมาชิกขอกู้เงินเพิ่มขึ้น
1,000.00 ล้านบาท
4) คาดว่าจะมีก�ำไรสุทธิ
1,340.00 ล้านบาท
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ
นางรุ่งทิพา บูรณะกิจเจริญ ท.11984 ถามว่า ในหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ขณะนี้สถาบันการเงินต่างๆ
พยายามที่จะลดพนักงานลง แต่ไม่ทราบว่าเหตุใด สอ.มม.ถึงเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรขึ้น เป็นการขยายสาขาใช่หรือไม่
ประธาน แจ้งว่า (1) ทีจ่ ริงแล้วในปีทผี่ า่ นมามีบคุ ลากรเกษียณอายุงาน และมีบคุ ลากรทีล่ าออกไปประมาณ
4 คน โดยที่ สอ.มม.ยังไม่ได้จ้างบุคลากรเพิ่ม (2) สอ.มม.ได้มีการปรับองค์กรใหม่ ซึ่งในขณะที่ปฏิบัติงานเดิมจ�ำนวนบุคลากร
ในองค์กรต่องานบางส่วนถือว่าน้อย ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ สอ.มม.ทั้งหมดประมาณ 54 คน ซึ่งขณะนี้ใช้ระบบ IT ไปมากแล้ว
เจ้าหน้าที่จ�ำนวน 54 คนต่อจ�ำนวนสมาชิก 38,183 คน เหตุที่ปฏิบัติงานอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าต้นทุนค่าจ้างต�่ำ จริงแล้วด้วย
งานสหกรณ์ที่ต้องบริการให้กับสมาชิกมีงานบางส่วนที่จะต้องจ้างเพิ่ม เช่น นิติกร การสแกนเอกสาร และระบบ HR ถ้าถามว่า
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จ�ำเป็นจะต้องจ้างบุคลากรเพิ่มหรือไม่นั้น เท่าที่ปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการเห็นว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องจ้าง
บุคลากรเพิ่ม ซึ่งบุคลากรที่ออกไปจ�ำนวน 4 คน ยังไม่ได้หาบุคลากรมาแทน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
นางนวลพรรณ ฮั่นไพศาล ท.17884 แจ้งว่า (1) ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้จัดประชุมสัญจรที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี และให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น (2) ส�ำหรับของที่ระลึกที่ให้ในวันเลือกตั้ง ควรจะมีการสอบถาม
สมาชิกก่อนว่าต้องการสิ่งใดในแต่ละปี (3) การประกันเงินฝากส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ของ สอ.มม.มีหรือไม่ (4) รายได้
สุทธิปี 2560 มากกว่าปีที่ 2559 เหตุใดถึงจ่ายเงินปันผลเท่ากับปีทแี่ ล้ว (5) ของทีร่ ะลึกทีแ่ จกในวันประชุมใหญ่วนั นีไ้ ม่เพียงพอ
ต่อสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่
ประธาน แจ้งว่า (1) การสั่งท�ำของที่ระลึกเป็นความยากล�ำบากของคณะกรรมการว่าจะสั่งท�ำสิ่งใดดีที่
ถูกใจสมาชิก (2) กระเป๋าเป้ที่สมาชิกได้รับในปีนี้ราคาตุ้นทุน 170.00 บาท สั่งท�ำประมาณ 30,000 ใบ ถ้าสมาชิกต้องการของที่
ระลึกเป็นของสิง่ ใดขอให้เสนอแนะมาได้ แต่จะไม่มกี ารแจกเงินให้กบั สมาชิก (3) สอ.มม.ไม่รบั การประกันเงินฝาก และ สอ.มม.
ไม่มีการล้มแน่นอน แต่มีสหกรณ์แห่งหนึ่งในปัจจุบันเงินที่น�ำไปลงทุนหายไปประมาณ 3,000 ล้านบาทก็ยังไม่ล้ม ถ้าสมาชิก
ยังเชื่อมั่นที่ยังธุรกรรมอยู่จะไม่ล้ม ส่วนความเสียหายมีหรือไม่นั้น เชื่อว่ามีเพราะต้องน�ำเงินไปลงทุน (4) ให้รอดูการอธิบาย
การจัดสรรก�ำไรในระเบียบวาระที่ 8 (5) สอ.มม.ไม่เคยมีของที่ระลึกแจกในวันประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแจกให้
สมาชิกมาเข้าร่วมประชุมใหญ่คนละ 500.00 - 1,500.00 บาท ส่วนของที่ระลึกในวันนี้ฝ่ายจัดการเตรียมการไว้ 600 ที่นั่ง แต่
ในห้องประชุมบรรจุได้ประมาณ 400 ที่นั่ง
รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ท.5271 แจ้งว่า การเพิ่มบุคลากรประมาณ 10 อัตรา คณะกรรมการควรจะมี
การทบทวน เพราะขณะนี้น�ำระบบ IT มาใช้แล้ว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
นางพราวรวี ภักดีศักดิ์สกุล ท.9574 ถามว่า กองทุนส�ำหรับกรณีที่ผู้กู้และผู้ค�้ำประกันที่ออกไปแล้ว
ประมาณเดือนละ 2.00 ล้านบาท ปีหนึ่งประมาณ 20.00 ล้านบาท ถ้าสมมติว่าสมาชิกไม่ลาออก ไม่เสียชีวิต และไม่ขาดส่ง
เวลา 10 ปี เป็นเงิน 200.00 ล้านบาท แล้ว สอ.มม.จะน�ำเงินส่วนนี้ไปท�ำสิ่งใดบ้าง ขอเสนอแนะส่วนนี้ว่า กรณีที่สมาชิกกู้สามัญ
ไปแล้ว สอ.มม.เก็บเงินไป 0.25 สตางค์ แล้วสมาชิกกลุ่มที่ช�ำระหนี้และผู้ค�้ำประกันยังอยู่ครบถ้วน เงินที่หักช�ำระหนี้ไปแล้ว
ต้องการให้ สอ.มม.คิดคืนให้กับสมาชิกกลุ่มนี้ด้วย
ประธาน แจ้งว่า สมาชิกที่กู้เงินกับ สอ.มม.การเก็บเงินส่วนนี้ได้เริ่มด�ำเนินการมาประมาณ 2 ปี ถ้าเป็น
สหกรณ์อื่นจะจ้างบริษัทประกันให้เข้ามาประกันส่วนนี้แล้วสมาชิกก็จะเสียเงินให้กับบริษัทประกันเมื่อผู้กู้หนีแล้วบริษัท
ประกันจ่าย ซึ่งคณะกรรมการมองว่าเหตุใดต้องไปจ้างบริษัทประกัน สอ.มม.ถึงไม่ปฏิบัติเอง จริงแล้ว สอ.มม.ไม่ได้ท�ำในเชิง
ประกัน เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมการกู้สามัญประมาณ 0.25 สตางค์ต่อ 100.00 บาท ถ้าสมาชิกกู้เงิน 100,000.00 บาท
สมาชิกเสีย 250.00 บาท ถ้าสมาชิกกู้ 500,000.00 บาท สมาชิกเสีย 1,000.00 บาท แต่เมื่อไรก็ตามที่สมาชิกมาขอกู้ซำ�้ เป็นเงิน
200,000.00 บาท จะคิดเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการกู้ การที่คิดเงินส่วนนี้เพื่อจะน�ำเงินส่วนนี้มาเป็น
ตั้งเป็นกองทุน ถ้าผู้กู้หนีไป หรือถูกไล่ออกไป เงินส่วนนี้จะน�ำมาช่วยผู้คำ�้ ประกันร้อยละ 50 วงเงินไม่เกิน 200,000.00 บาท
แต่เงินส่วนนี้ได้ถูกใช้ไปแล้วประมาณ 3 - 4 ราย และเข้าใจว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกใช้ไปยังน้อยอยู่ถ้าจะให้คืน ต้องถามว่าจะให้
คืนใคร จะให้คืนกับกลุ่มที่ไม่เคยผิดนัดช�ำระหนี้ใช่หรือไม่แล้วจะให้คืนอย่างไร กองทุนนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน
ทั้งหมดมิใช่ช่วยเหลือเฉพาะผู้คำ�้ ประกันที่ไม่เคยผิดนัดช�ำระหนี้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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นางกาญจนา เปรมชัยพร ท.24191 ถามว่า จากเดิมที่เคยส่งค่าหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 แล้ว สอ.มม.ปรับ
ลดค่าหุ้นลงเหลือร้อยละ 30 ซึ่งเท่าที่ทราบผลประกอบการในภาพรวมของ สอ.มม.ก�ำไรก็ไม่ได้ลดลง ทุนเรือนหุ้นก็เพิ่มขึ้น
ในส่วนอื่นๆเท่าที่ดูผลประกอบการเท่าเดิม เหตุผลที่ปรับลดค่าหุ้นลงเพราะเหตุใด
ประธาน แจ้งว่า การที่ก�ำหนดการส่งค่าหุ้นไม่เกิน 1,000.00 บาท เหตุผลที่ปรับลดลงเพราะต้องการ
ไม่ให้ค่าหุ้นโตเร็ว โดยมองการสะสมของผู้มีค่าหุ้น 3,000,000.00 บาท ส่งได้ไม่เกิน 1,000.00 บาท และมองผู้ที่เริ่มต้นการ
ส่งค่าหุ้น ส่งได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 30,000.00 บาท วัตถุประสงค์หลักไม่ต้องการให้ค่าหุ้นโตเร็ว ถ้า
ค่าหุ้นโตเร็ว ก�ำไรเท่าเดิม สมาชิกจะได้เงินปันผลที่น้อยลงเพราะถูกเฉลี่ยออกไป ฝากสมาชิกทุกท่านด้วยว่านี่คือการบริหาร
ประธาน กรรมการถูกเลือกมาเพื่อให้มาบริหารสหกรณ์ เพื่อสมาชิกทั้งหมด สิ่งที่บอกสมาชิกที่มีเงินมากทราบว่า สหกรณ์มิใช่
ที่ลงทุน ถ้าจะลงทุนควรไปลงทุนที่อื่น เหตุผลเพื่อไม่ให้ค่าหุ้นโตเร็วเพื่อที่จะสร้างสมดุลในส่วนนี้ให้ได้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาะรที่ 8 พิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2560
ประธาน ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการจั ด สรรก� ำ ไรสุ ท ธิ ป ระจ� ำ ปี 2560 ในรายงานกิ จ การประจ� ำ ปี
หน้ า 123 - หน้ า 124 คณะกรรมการด�ำเนินการได้จัดสรรตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 60 และข้อบังคับของ
สอ.มม.ข้อ 72 จากก�ำไรสุทธิจ�ำนวนเงิน 1,272,142,500.62 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพัน
ห้าร้อยบาทหกสิบสองสตางค์) สิ่งหนึ่งที่จะเป็นไปตามกฎหมาย คือ ต้องน�ำเข้าเป็นเงินทุนส�ำรองประมาณร้อยละ 10 ไม่
สามารถที่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ได้ เพราะเงินมีน้อย
มีสมาชิกได้เขียนจดหมายมาถามว่า เหตุใดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด (สอ.มธ.)
ถึงจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8 เรียนให้ทราบว่า สอ.มม.มีทุนเรือนหุ้นอยู่ 15,000.00 ล้านบาท มีทุนส�ำรองอยู่ 1,800.00 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น ทุนส�ำรองมีประโยชน์สามารถไปท�ำอย่างอื่นได้โดยที่ต้นทุนเป็นศูนย์ เงินที่ได้จากทุน
ส�ำรองแล้วไปลงทุนนั้นก็จะได้ดอกเบี้ยกลับมา สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด มีทุนเรือนหุ้นประมาณ 4,000.00 ล้าน
บาท ทุนส�ำรองประมาณ 1,000.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุ้น เพราะฉะนั้น สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำกัด สามารถท�ำก�ำไรได้มากขึ้น เนื่องจากปีนี้รายได้ สอ.มม.ได้มาไม่มากนัก จึงท�ำได้ตามกฎหมายเพียงร้อยละ 10
โบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 0.20 และเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 0.80 รวมกันคิดเป็นร้อยละ 1 เนือ่ งจาก
ต้นปีที่ผ่านมาคณะกรรมการด�ำเนินการได้ลงความเห็นว่าค่าเบี้ยประชุมจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1,000.00 บาท แต่ขณะนี้
ที่ก�ำหนดประเด็นนี้ขึ้นมานั้น เห็นว่าเมื่อรับเงินค่าเบี้ยประชุมส่วนนี้ไปก่อนแล้ว ก็เลยจะน�ำเงินส่วนนี้มาตัดโบนัสกรรมการ
ออกไป เพื่อมิให้เห็นว่ารับเงินค่าเบี้ยประชุมเพิ่มแล้วจะมารับโบนัสเท่าเดิม จึงเรียนให้สมาชิกทราบว่าส่วนโบนัสกรรมการ
ได้ตัดเงินจ�ำนวน 300,000.00 บาท ออกเหลือ 2,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 แล้วน�ำไปเพิ่มเป็นทุนส�ำรองเป็น
115,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.03 ซึ่งจัดสรรไว้ ดังนี้

1. เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ 130,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.03
2. เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
ก�ำไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตาม ข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ได้จัดสรรดังต่อไปนี้
3. เป็นเงินปันผลร้อยละหกจุดสองห้าแห่งค่าหุ้นที่ 997,689,033.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.43
ช�ำระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา
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มติ

4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละยี่สิบสองของดอกเบี้ยเงินกู้ 116,588,270.00
ที่สมาชิกช�ำระต่อสหกรณ์ในระหว่างปีให้แก่สมาชิก			
5. เป็นโบนัส - กรรมการด�ำเนินการ
2,345,000.00
- เจ้าหน้าที่
10,179,217.00
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
1,310,980.62
7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์
8,000,000.00
8. เป็นทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก
5,000,000.00
9. เป็นทุนขยายกิจการ
1,000,000.00
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์		

บาท คิดเป็นร้อยละ 9.17
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

0.18
0.80
0.10
0.63
0.39
0.08

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจจะกู้ยืม ประจ�ำปี 2561
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวงเงินที่สหกรณ์อาจจะกู้ยืม ประจ�ำปี 2561 ซึ่งในปี 2560 สหกรณ์ได้
ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมไว้ภายในวงเงินกู้ยืมเป็นจ�ำนวน 15,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน)
ส�ำหรับในปี 2561 คณะกรรมการด�ำเนินการได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบให้กำ� หนดวงเงินกูย้ มื เป็นจ�ำนวนเงิน
15,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความคล่อง
ตัวและสามารถให้บริการสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมประจ�ำปี 2561 ไว้เป็นเงิน 15,000.00 ล้านบาท
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
ประธาน เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ส�ำนักงานมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย
จ�ำกัด โดย ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3214 เป็นผู้มีคุณวุฒิ มีความสามารถ มีความเหมาะสม และได้
ตรวจสอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยดี จึงขอเสนอเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ประจ�ำปี
2561
มติ
ที่ประชุมพิจารณแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 190,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) ต่อปี
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2561
ประธาน แจ้งว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 71 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ได้แต่งตั้ง ส�ำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด โดย นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2444 เป็นผู้สอบ
บัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ชำ� นาญการและได้ตรวจสอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยดี
ในปี 2561 คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 45 คราวประชุมครั้งที่ 25(2560)/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13
มกราคม 2561 ได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือก ส�ำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด โดย ดร.ธนาดล รักษาพล ผู้สอบบัญชี
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รับอนุญาตเลขที่ 8910 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561 และนางสาวสุมิตรา
ฉั่วตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2444 เป็นผู้สอบบัญชีสำ� รอง อัตราค่าสอบบัญชี 190,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน)
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง ส�ำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด โดย ดร.ธนาดล
รักษาพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8910 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561
และนางสาวสุมติ รา ฉัว่ ตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2444 เป็นผูส้ อบบัญชีสำ� รอง อัตราค่าสอบบัญชี 190,000.00 บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ จ�ำนวน 1 ราย เมื่อขายหลักประกันแล้ว ได้รับ
เงิน 104,000.00 บาท หักค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงิน 9,973.00 บาท ที่เหลือช�ำระหนี้ 94,027.00 บาท
จึงขออนุมัติตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญที่เหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น 153,637.00 บาท ตามที่เสนอในรายงานกิจการประจ�ำปี หน้า 128
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558
ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 10(7)
ประกอบมาตรา 62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศก�ำหนดการ
น�ำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือการ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
ข้อ 2 ในประกาศนี้
		 “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบ
กิจการภายในราชอาณาจักร
		 “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
		 (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
		 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็น
ผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ำกัดความรับผิด
		 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
		 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
		 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
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หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและ
อยู่ในการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารการลงทุ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จ� ำ กั ด เป็ น ไปด้ ว ยความ
สะดวกคล่องตัว มั่นคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด�ำเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้
คณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) และข้อ 4
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด มีทุนส�ำรอง จ�ำนวน
1,773.16 ล้านบาท รวมกับวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 อีกจ�ำนวน 130.00 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
1,903.16 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ได้ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 379.43 ล้านบาท ตามข้อ 3(7) จึงมีเงินที่จะลงทุนอีกจ�ำนวน 1,523.73
ล้านบาท)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ
14.1 นายระเบียบ ป้อมสุข ท.557 แจ้งว่า ขณะนี้ราคาอาหารแพงมาก มีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินปันผลอันน้อยนิด
ได้รับบ�ำนาญจากสหกรณ์ปีละ 6,000.00 บาท เสนอว่าขอให้ สอ.มม.เพิ่มเงินบ�ำนาญตามอายุ เหมือนรัฐบาลปฏิบัติอยู่ขณะนี้
			
ประธาน แจ้งว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ว่าด้วยกองทุนบ�ำนาญสมาชิก
ใช้มาแล้วประมาณ 3 ปี ในปี 2560 ตั้งงบประมาณไว้ 18,000,000.00 บาท ใช้ไป 18,978,000.00 บาท โดยปี 2561 ตั้งงบ
ประมาณไว้ 26,000,000.00 บาท ถามว่าเงินกองทุนนี้มิได้จ่ายครั้งเดียวแล้วเลิก เป็นการจ่ายตลอดชีวิต แล้วเงินก็จะจ่ายเพิ่ม
ขึน้ ตลอด จริงแล้วส่วนตัวต้องการจะยกเลิกแต่ยกเลิกไม่ได้ ทีจ่ ะยกเลิกเพราะว่ากองทุนนีจ้ ะเพิม่ ขึน้ อาจจะถึง 50,000,000.00
บาทก็ได้ ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่ากองทุนบ�ำนาญสมาชิกจะเพิ่มขึ้นมากต่อปี เพราะสมาชิก สอ.มม.มีทั้งหนุ่มสาวและผู้สูง
อายุ แต่สุดท้ายก็จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ จึงเรียนให้ทราบว่า สอ.มม.มีกองทุนส�ำหรับผู้สูงอายุอยู่อีก 1 กองทุน คือ กองทุน
เสริมสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส จ่ายทุกช่วง 5 ปี เมื่อมีอายุการเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไปและมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ทุก
คน ได้รับคนละ 6,000.00 บาท และ สอ.มม.ยังไม่มีแนวคิดที่ปรับจ�ำนวนเงินเพิ่ม เพราะว่าต้องมอง สอ.มม.เป็นหลัก ขณะนี้
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สอ.มม.มีสมาชิก 38,183 คน จ�ำนวนเงินที่จะใช้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้น จึงยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มจ�ำนวนเงิน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
14.2 นางนวลพรรณ ฮั่นไพศาล ท.17884 ถามว่า การน�ำทรัพย์สินมาเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้พิเศษ
แล้วน�ำไปขายทอดตลาดได้ราคาต�ำ่ กว่าวงเงินที่ขอกู้ เพราะเหตุใด และคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบหรือไม่
			
ประธาน แจ้งว่า การน�ำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดนั้น เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นคณะกรรมการต้องรับ
ผิดชอบ ขณะนี้ สอ.มม.จึงต้องเข้มงวดเกี่ยวกับการกู้เงิน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
14.3 นางพราวรวี ภักดีศักดิ์สกุล ท.9574 เสนอว่า การที่ สอ.มม.จะออกประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับ หรือ
ระเบียบฯ ต่างๆ ออกมาควรจะสอบถามสมาชิกก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกไปไม่เคยมาชี้แจงให้
ทราบเลยว่าที่ประชุมมีมติอย่างไรบ้าง
			
ประธาน แจ้งว่า ขอน�ำเสนอตัวอย่าง (1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ำกัด ขณะนีส้ หกรณ์ออมทรัพย์
ครูต่างๆ ต้องรายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินทุกเดือน เป็นลูกหนี้ สอ.มม.มีเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เป็นเงิน 290.00 ล้านบาท หมายความว่า สมาชิกไม่ชำ� ระหนี้ (2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ เป็นเงิน 270.00 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในปัจจุบันให้สมาชิกใช้ชำ� ระหนี้ถึงอายุ 80 - 90 ปี แต่
ปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู คือ เมื่อสมาชิกเกษียณอายุไปแล้วเงินจะลดลงไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ และไม่ได้กู้เงินแห่ง
เดียว (3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ำกัด เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นเงิน 2,400.00 ล้านบาท
ซึ่งหนี้สินเหล่านี้เกิดจากสมาชิกที่กู้วนซ�ำ้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด (สอ.มม.) (1) ระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2555 - 2557 ภาระ
หนี้สินเกิดจากสมาชิกที่กู้แล้วออกไป มีเงินค่าหุ้นมากกว่าหนี้ 210 ราย ค่าหุ้น 13,278,290 บาท เงินกู้ 10,088,017 บาท
เงินค่าหุ้น น้อยกว่าหนี้ค้างช�ำระ 170 ราย ค่าหุ้น 9,845,110 บาท เงินกู้ 41,695,415 บาท (2) ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2558
มีเงินค่าหุ้นมากกว่าหนี้ 78 ราย ค่าหุ้น 6,461,300 บาท เงินกู้ 5,327,309 บาท เงินค่าหุ้น น้อยกว่าหนี้ค้างช�ำระ 66 ราย
ค่าหุ้น 4,219,950 บาท เงินกู้ 18,177,623 บาท หนี้ที่ต้องเก็บจากผู้คำ�้ ประกัน 13,957,673 บาท หนี้สิน เกิดจากลูกหนี้ขาด
สมาชิกภาพ 17,709,835 บาท (3) ระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ปี 2559 เงินค่าหุน้ มากกว่าหนี้ 62 ราย ค่าหุน้ 3,151,500 บาท เงินกู้
2,339,027 บาท เงินค่าหุ้น น้อยกว่าหนี้ค้างช�ำระ 49 ราย ค่าหุ้น 4,023,900 บาท เงินกู้ 16,936,299 บาท หนี้ที่ต้องเก็บจาก
ผู้ค�้ำประกัน 12,912,399 บาท หนี้สินเกิดจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 20,788,297 บาท (4) ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ปี 2560
(ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560) เงินค่าหุ้นมากกว่าหนี้ 43 ราย ค่าหุ้น 2,836,200 บาท เงินกู้ 2,318,875 บาท เงินค่าหุ้นน้อย
กว่าหนี้ค้างช�ำระ 71 ราย ค่าหุ้น 5,543,400 บาท เงินกู้ 27,854,923 บาท หนี้ที่ต้องเก็บจากผู้คำ�้ ประกัน 22,311,523 บาท
หนี้สินเกิดจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 28,302,219 บาท ถามว่า สอ.มม.ต้องปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับระเบียบฯ เงินกู้ของ
สมาชิก ตอบว่าจะต้องปฏิบัติ ฉะนั้นการที่ออกระเบียบเกี่ยวกับการกู้ต่างๆ ที่แก้ไขจากเดิมผ่อนช�ำระ 6 งวดเดือน เป็นผ่อน
ช�ำระ 9 งวดเดือน เพราะผ่อนช�ำระ 6 เดือนนั้นไม่เห็นสภาพหนี้ที่แท้จริงเพราะสมาชิกมากู้วนซ�ำ้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุบลราชธานี จ�ำกัด ที่มีหนี้ 2,400.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ได้ออกมาประกาศเดิมที่ให้ผ่อนช�ำระจาก 6
เดือน เป็น 12 เดือน การกู้พิเศษจาก 18 เดือน เป็น 30 เดือน เป็นการปรับรอบการกู้ให้นานขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการกู้วนซ�ำ้
ส่วนของ สอ.มม.ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าให้ สอ.มม.เตรียมตัวที่ปรับจึงต้องปรับสมาชิกก่อน จึงขอถามสมาชิกว่าถ้า
สอ.มม.จะออกระเบียบต่างๆ จะต้องถามสมาชิกทั้งหมดใช่หรือไม่ การที่สมาชิกเลือกกรรมการเข้ามาถามว่ากรรมการต้อง
ตามใจสมาชิกทั้งหมดใช่หรือไม่ ตอบว่า “ไม่ใช่” กรรมการมีหน้าที่บริหาร “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด”
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จริงแล้วการออกระเบียบนั้นไม่มีความจ�ำเป็นที่จะออกแบบสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่
การที่ สอ.มม.ออกระเบียบมาโดยค�ำนึงถึงองค์กร และสมาชิก จึงฝากสมาชิกที่เป็นผู้กู้ ซึ่งการกู้เงินมิใช่เป็นเรื่องที่ผิด แต่ขอ
ให้มีระเบียบวินัย ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบางแห่งให้การกู้สิ้นสุดที่อายุ 55 ปี เพราะไม่ต้องการให้สร้างหนี้สินจนอายุ
60 - 80 ปี แต่จะขอรับเรื่องเกี่ยวกับการออกระเบียบต่างๆ ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
14.4
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งรดิศ ค�ำรินทร์ ท.23039 ถามว่า การปรับลดค่าหุ้นลง เหตุใดถึงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งหมด
			
ประธาน แจ้งว่า ถ้ามองในภาพรวมจะมี 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่ส่งค่าหุ้นยังไม่ถึง 3,000,000.00 บาท (2)
กลุ่มที่ส่งค่าหุ้นถึง 3,000,000.00 บาทแล้ว โดยมองภาพว่าจะท�ำอย่างไรให้กลุ่มที่ (2) ที่ส่งค่าหุ้นเกิน 3,000,000.00 บาทแล้ว
ให้ส่งค่าหุ้นเพิ่มขึ้นได้อีกไม่เกินร้อยละ 8 ของเงินเดือน แต่สมาชิกที่สะสมค่าหุ้นยังไม่ถึง 3,000,000.00 บาท ซึ่งในขณะนี้
สมาชิกกลุ่มนี้ได้สะสมค่าหุ้นเร็วมาก โดยส่งค่าหุ้นเดือนละ 30,000.00 บาททุกเดือน เมื่อเพิ่มส่วนนี้แล้วจึงให้ค่าหุ้นยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ใกล้เคียงเดิม ที่ไม่เป็นตัวเลขเดียวกันเพราะวัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้ค่าหุ้นโตเร็ว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(น.ส.นุชนภางค์ ศรีหาผล)
เจ้าหน้าที่
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(น.ส.วฒนัฐศิรินทร์ สว่างแสง)
เจ้าหน้าที่
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายชูวิทย์ ปุญญศิลาจารย์)
ผู้จัดการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(น.ส.พิมพร รัตนโชติ)
เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา)
ประธานกรรมการ
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 47 ประจ�ำปี 2562
ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด (สอ.มม.) ได้ทำ� การสรรหากรรมการด�ำเนินการขึน้ ใน
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เพือ่ สรรหาประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการด�ำเนินการ 7 คน นัน้ บัดนีไ้ ด้กรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 47 ประจ�ำปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ ดังนี้
ประธานกรรมการ

1. รศ.นพ.วิสูตร

ฟองศิริไพบูลย์

22,521

คะแนน

กรรมการเขตศาลายา

1. ผศ.ยงยุทธ

ขจรปรีดานนท์

5,322

คะแนน

กรรมการเขตบางกอกน้อย

1. นางชุติมา
2. น.ส.พิมพร
3. ศ.คลินิก พญ.วรรณา

หล่อกิตติวณิชย์
รัตนโชติ
ศรีโรจนกุล

9,169
8,377
6,653

คะแนน
คะแนน
คะแนน

1. รศ.นพ.สาธิต
โหตระกิตย์
9,741
2. นายประสิทธิ์
พึ่งตา
8,518
					
กรรมการเขตพญาไทตะวันออก 1. นายสมชาย
ภู่ด้วง
10,675

คะแนน
คะแนน

กรรมการเขตพญาไทตะวันตก

คะแนน

สมาชิกมีสิทธิออกเสียงสรรหาทั้งสิ้น 39,070 คน มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงสรรหา 30,584 คน คิดเป็นร้อยละ 78.28

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาผลการด�ำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน
และ งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
เรียนท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 										
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ขอเสนอผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2561
ดังต่อไปนี้
1. รายงานกิจการ											
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2515 และได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2516 เป็นต้นมา นับเป็นปีที่ 46 แห่งการด�ำเนินงานของสหกรณ์
ซึ่งได้เจริญก้าวหน้าและได้รับความเชื่อถือจากท่านสมาชิกเป็นอย่างดีตลอดมา จนกระทั่งท�ำให้สหกรณ์ของเราได้มีหลักฐาน
เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงมาจนกระทั่งในปัจจุบัน
1.1 การรับสมัครสมาชิกสิ้นปี 2561 มีสมาชิกทั้งหมด 39,589 คน (เพิ่มขึ้น 1,406 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68)
1.2 การระดมทุน เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการกู้ยืมได้ทั่วถึงกันทุกๆ คนสหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมประจ�ำปีเป็นจ�ำนวน
เงิน 15,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
1.2.1 ทุนเรือนหุน้ มีทงั้ สิน้ 18,130,482,350.00 บาท (เพิม่ ขึน้ 1,299,296,750.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.72)
1.2.2 เงินรับฝาก ได้รับความช่วยเหลือและความไว้วางใจจากสมาชิกอีกเป็นจ�ำนวนมาก ได้น�ำเงินมาฝาก
เพื่อให้สหกรณ์ได้น�ำมาหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมและหาผลประโยชน์ ในปี 2561 สหกรณ์มีเงินรับฝากรวมทั้งสิ้น
44,504,555,617.58 บาท (เพิ่มขึ้น 1,412,314,763.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.28)
1.3 การบริการเงินกู้ สหกรณ์ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกทุกๆ คน โดยค�ำนึงถึง
ความเดือดร้อนของสมาชิกและความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณ์เป็นหลัก ซึ่งในปี 2561 ได้จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน สามัญ และ
เงินกู้พิเศษ โดยได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกเป็นเงิน 7,149,715,200.00 บาท โดยจ่ายให้แก่สมาชิกผู้ขอกู้ดังนี้
1.3.1 การกู้ฉุกเฉิน สหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินให้แก่สมาชิกทุกๆ คนที่มีปัญหาด้านการเงินอย่างรีบด่วน
โดยให้จา่ ยทุกๆ วัน และเปิดโครงการให้กเู้ งินฉุกเฉินปันผล เงินกูฉ้ กุ เฉินเอทีเอ็ม ซึง่ ในปี 2561 ได้จา่ ยเงินกูฉ้ กุ เฉิน เงินกูฉ้ กุ เฉิน
ปันผลและเงินกูฉ้ กุ เฉินเอทีเอ็มไปรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 825,240,800.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 11.54 ของเงินให้กทู้ งั้ หมด)
1.3.2 การกู้สามัญ สหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ทุกๆ คนที่
ได้ยนื่ ค�ำขอกูถ้ กู ต้อง ตามระเบียบ จากการบริการเงินกูแ้ ก่สมาชิก ซึง่ ในปี 2561 ได้จา่ ยเงินกูแ้ ก่สมาชิกและให้สมาชิกกูโ้ ครงการ
เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้สถาบันการเงิน เป็นเงิน 5,055,923,000.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 70.72 ของเงินให้กู้ทั้งหมด)
1.3.3 การกูพ้ เิ ศษ คณะกรรมการด�ำเนินการเพิม่ ความระมัดระวังในการให้กพู้ เิ ศษ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
และความมั่นคงของสหกรณ์ แต่ก็ยังสนับสนุนให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ปรับปรุงบ้านพักอาศัย มีการประกอบ
อาชีพเป็นหลักฐานมั่นคง ซึ่งในปี 2561 ได้จ่ายเงินกู้พิเศษให้แก่สมาชิกไปเป็นจ�ำนวนเงิน 1,268,551,400.00 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 17.74 ของเงินให้กู้ทั้งหมด)
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1.4 การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นการอ�ำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและครอบครัว
สหกรณ์ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของสมาชิก ครอบครัวสมาชิก เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 91,364,267.00 บาท ดังต่อไปนี้
1.4.1 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่มีรายได้น้อยและเรียนดี
		
สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประเภททุนรางวัลการศึกษาดีเด่น ทุนส่งเสริมการศึกษา
และทุนอุดหนุนการศึกษา โดยได้น�ำเงินทุนนั้นเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 รวม
6,119 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,113,000.00 บาท จ�ำแนกได้ดังนี้			
		
(1) ทุนรางวัลการศึกษาดีเด่น
116 ทุน
เป็นเงิน 430,000.00 บาท แยกเป็น
		
- ประถมศึกษา
60 ทุน
ทุนละ
3,000.00 บาท
		
- มัธยมศึกษาตอนต้น		
30 ทุน
ทุนละ
4,000.00 บาท
		
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
26 ทุน
ทุนละ
5,000.00 บาท
		
(2) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 83 ทุน
เป็นเงิน 395,000.00 บาท แยกเป็น
		
- อนุปริญญา / ปวส. 		
20 ทุน
ทุนละ
4,000.00 บาท
		
- ปริญญาตรี 		
63 ทุน
ทุนละ
5,000.00 บาท
		
(3) ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 5,920 ทุน
เป็นเงิน 8,288,000.00 บาท แยกเป็น
		
- อนุบาล			
627 ทุน
ทุนละ
1,400.00 บาท
		
- ประถมศึกษา		
2,683 ทุน
ทุนละ
1,400.00 บาท
		
- มัธยมศึกษาตอนต้น		
1,131 ทุน
ทุนละ
1,400.00 บาท
		
- มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. 849 ทุน
ทุนละ
1,400.00 บาท
		
- ปวส.			
32 ทุน
ทุนละ
1,400.00 บาท
		
- ปริญญาตรี		
594 ทุน
ทุนละ
1,400.00 บาท
		
- เด็กพิเศษ			
4 ทุน
ทุนละ
1,400.00 บาท
1.4.2 ทุนสาธารณประโยชน์ส�ำหรับสมาชิก 790 ราย เป็นเงิน 14,226,500.00 บาท ดังนี้
		
(1) สงเคราะห์ศพของสมาชิก
67 ราย เป็นเงิน 7,375,000.00 บาท
		
(2) สงเคราะห์ศพของสมาชิก (อุบตั เิ หตุ) 2 ราย เป็นเงิน 115,000.00 บาท
		
(3) สงเคราะห์เมื่อคู่สมรสถึงแก่กรรม 46 ราย เป็นเงิน 1,166,000.00 บาท
		
(4) สงเคราะห์เมื่อบุตรถึงแก่กรรม
16 ราย เป็นเงิน 153,000.00 บาท
		
(5) สงเคราะห์เมือ่ บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม 640 ราย เป็นเงิน 5,230,000.00 บาท
		
(6) สงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ
2 ราย เป็นเงิน 130,000.00 บาท
		
(7) สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย 1 ราย เป็นเงิน
2,000.00 บาท
		
(8) ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภัย
9 ราย เป็นเงิน 28,500.00 บาท
		
(9) ช่วยเหลือสมาชิกประสบวาตภัย
7 ราย เป็นเงิน 27,000.00 บาท
1.4.3 ทุนเสริมสวัสดิการสมาชิก 		
66 ราย เป็นเงิน 2,825,000.00 บาท
1.4.4 ทุนเกษียณอายุของสมาชิก
424 ราย เป็นเงิน 10,207,000.00 บาท
1.4.5 ทุนสะสมพิเศษส�ำหรับสงเคราะห์สมาชิก 67 ราย เป็นเงิน 4,710,000.00 บาท
1.4.6 ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
982 ราย เป็นเงิน 25,470,000.00 บาท
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แยกตามอายุดังนี้								
		
อายุ 65 ปี
จ�ำนวน 454 ราย เป็นเงิน 11,440,000.00 บาท
		
อายุ 70 ปี
จ�ำนวน 281 ราย เป็นเงิน 7,465,000.00 บาท
		
อายุ 75 ปี
จ�ำนวน 151 ราย เป็นเงิน 4,025,000.00 บาท
		
อายุ 80 ปี
จ�ำนวน 77 ราย เป็นเงิน 2,085,000.00 บาท
		
อายุ 85 ปี
จ�ำนวน 17 ราย เป็นเงิน 410,000.00 บาท
		
อายุ 90 ปี
จ�ำนวน
2 ราย เป็นเงิน 45,000.00 บาท
1.4.7 ทุนบ�ำนาญสมาชิก
จ�ำนวน 3,551 ราย เป็นเงิน 21,306,000.00 บาท
1.4.8 ทุนสวัสดิการสุขภาพอนามัยสมาชิก จ�ำนวน 772 ราย เป็นเงิน 2,316,000.00 บาท
1.4.9 ทุนช่วยเหลือผู้คำ�้ ประกันเงินกู้สามัญ จ�ำนวน 13 ราย เป็นเงิน 1,190,767.00 บาท
1.5 การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เพื่อองค์การอื่นด้านการกุศล ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษ อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชน เนื่องในโอกาสต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 469,223.50 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.5.1 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สหกรณ์ได้ปลูกต้นไม้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติฯ เป็นเงิน 49,940.00
บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
1.5.2 การท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนของชุมชนและสนับสนุนชุมชน
สหกรณ์ได้จัดทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดพระบาทน�ำ้ พุ หมู่ที่ 3 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
โดยสหกรณ์สนับสนุนสมทบ เป็นเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และจากการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
มหากุศลของมวลสมาชิกและหน่วยงานอื่นๆ เป็นเงิน 212,474.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทอดผ้าป่าทัง้ สิน้ 312,474.00 บาท (สามแสนหนึง่ หมืน่ สองพันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบสีบ่ าทถ้วน) ค่าใช้จา่ ยในการทอดผ้าป่า
เป็นเงิน 7,224.50 บาท (เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
1.5.3 ค่าสนับสนุนรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นเงิน 24,999.00
บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
1.5.4 การจ่ายสวัสดิการแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อสหกรณ์ กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นเงิน 18,000.00
บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
1.5.5 เพือ่ การกุศลและสาธารณประโยชน์อนื่ เป็นเงิน 269,060.00 บาท (สองแสนหกหมืน่ เก้าพันหกสิบบาท
ถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ล�ำดับที่

รายละเอียด

1 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
2 สนับสนุนเงินรางวัลในกิจกรรมกีฬาสีประจ�ำปี 2560 และกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
3 สนับสนุนเงินรางวัล การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ในวันเสาร์ที่ 20
มกราคม 2561

หน่วยงาน

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจแห่งชาติ จ�ำกัด

3,000.00

โรงเรียนโฆสิตสโมสร

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์ 5,000.00
จ�ำกัด
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ล�ำดับที่

รายละเอียด

4 ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�ำปี 2560 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ (โรงพยาบาลศูนย์)
ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5 ร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนสหกรณ์ ในกิจกรรมสนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อน�ำรายได้
สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาทีม่ คี วามเดือดร้อนด้านวิกฤตเศรษฐกิจ
7 สนับสนุนงบประมาณจัดการประชุมใหญ่ ประจ�ำปี 2560 ชมรม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตก
8 สนับสนุนโครงการ “ค่ายคุณธรรมเยาวชนบางกอกน้อย ครั้งที่ 6”
ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 27 เมษายน 2561 ณ อาคารโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรม วัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
9 สนับสนุนกิจกรรม “ศิรริ าช เดิน - วิง่ ผสานชุมชน ครัง้ ที่ 12” ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวัน
อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ปิยมหาราชการุณย์
10 สนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า “MU BLUE NIGHT วันรวมใจ
มหิดล” จ�ำนวน 20 ใบๆ ละ 1,000 บาท
11 สนับสนุนงบประมาณ การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2560 วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561
12 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงานคณะกรรมการอุดม
ศึกษา (สกอ.) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มอดินแดงเกมส์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพือ่ ร่วมสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลเลย
ในการจัดหาทุนเพื่อสงเคราะห์ พระภิกษุสงฆ์อาพาธ นักบวช แม่ชี
และผู้ป่วยยากไร้ ของมูลนิธิบูรพาจารย์โรงพยาบาลเลย ในวันที่
23 - 24 มิถนุ ายน 2561
14 ค่ า ของท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรร่ ว มกั บ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
15 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนพัฒนา
การศึกษา โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) ต�ำบลจองถนน
58 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

หน่วยงาน

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการเชียงใหม่ จ�ำกัด

1,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด

3,000.00

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
35,000.00
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 10,000.00
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

10,000.00

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

10,000.00

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล กองทรัพยากรบุคคล

20,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ�ำกัด

3,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

2,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด

2,000.00

20,000.00
10,000.00
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ล�ำดับที่

16

17

18

19
20
21
22
23
24

25

รายละเอียด

อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
ร่วมท�ำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจ�ำปี 2561 น�ำไปถวายพระสงฆ์จ�ำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัด
โสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์
ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนบ้านตากแดด อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม CSR ในโครงการ “ปรับปรุงซ่อมแซม
ฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ตูบ
อ�ำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่”
ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�ำปี 2561 เพื่อสร้างอุโบสถ ณ
วัดเขาวังทอง อ�ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์
ที่ 1 กรกฎาคม 2561
ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระ
อุโบสถ ณ วัดห้วยยาง ต�ำบลโคกสลุง อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ
ณ วัดจันทร์มณี อ�ำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในวันเสาร์ที่ 4
สิงหาคม 2561
ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
ค่าของท�ำบุญตักบาตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ�ำปี 2561
ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพมหากุศล กฐิน - ผ้าป่าสามัคคีส่งเสริมการ
ศึกษาและโภชนาการ ณ วัดหนองเตียน และโรงเรียนบ้านหนองเตียน
ต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 11
พฤศจิกายน 2561
ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันครบรอบ 38 ปี การก่อตัง้ สหกรณ์
เพื่อสมทบทุนสร้างห้องน�้ำ ห้องสุขา ที่วัดโพธิสมพร บ้านโพนงาม
ต�ำบลนาม่อง อ�ำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 29
กรกฎาคม 2561

หน่วยงาน

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1

3,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด

1,000.00

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

3,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำกัด

1,000.00

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด 2,500.00
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ำกัด

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จ�ำกัด

1,000.00
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
ล�ำดับที่

รายละเอียด

26 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดใหม่ดอนสว่าง
ต�ำบลกลางดง อ�ำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ในวันเสาร์ที่ 3
พฤศจิกายน 2561
27 ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตส�ำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์
28 ร่วมท�ำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2561 ถวาย
พระสงฆ์อยู่จ�ำพรรษากาล ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ต�ำบล
ปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่
10 พฤศจิกายน 2561
29 ร่วมสนับสนุนการแข่งขันแรลลี่การกุศล “แรลลี่แฟมิลี่ เขตร้อน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำรายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วย
ยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561
30 ร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
และการสัมมนา หัวข้อ “กฎหมายแรงงานกับเงินชดเชยตามกฎหมาย
ใหม่มผี ลกระทบต่อสหกรณ์หรือไม่” ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม
2561
31 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” และ
ปาฐกถาพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
32 ค่าของท�ำบุญตักบาตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม
2561
33 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจ�ำปีพุทธศักราช 2561
เพื่อไปถวายพระสงฆ์จ�ำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบ้านขาทราย
ต�ำบลพระเสาร์ อ�ำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในวันศุกร์ที่ 2
และวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
34 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละปรั บ ปรุ ง ตึ ก ผู ้ ป ่ ว ยให้ กั บ
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
35 ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ�ำปี 2561 ณ วัดน�้ำบ่างามวิชา
ต�ำบลหนองเมือง อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 10
พฤศจิกายน 2561
60 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

หน่วยงาน

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

1,000.00

มูลนิธิคนตาบอดไทย

1,000.00

ส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
กระทรวงศึกษาธิการ

1,000.00

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

3,000.00

ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย

5,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ำกัด

1,000.00

ที่ว่าการอ�ำเภอศรีบุญเรือง

1,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด

3,000.00

2,560.00

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
ล�ำดับที่

รายละเอียด

36 ร่วมเป็นเจ้าภาพท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดทุ่งศรีสองเมือง
บ้านข่า ต�ำบลบ้านข่า อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในวัน
อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
37 สนั บ สนุ น การแข่ ง ขั น โบว์ ลิ่ ง การกุ ศ ล ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เพื่ อ น� ำ รายได้ ส ่ ว นหนึ่ ง สมทบทุ น “โครงการลดการติ ด เอดส์
สภากาชาดไทย” สนับสนุนกองทุน “ศิษย์เก่า ช่วยน้อง” กิจการ
สมาคมฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
38 ร่วมท�ำบุญในพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทานของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขต
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
39 สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลงิ่ การกุศล เพือ่ ช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาล
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ใน
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
40 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” โดยพระ
พรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ และใช้ในกิจกรรม
สมาคม ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
41 ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ�ำปี 2561 เพื่อสมทบทุนสร้าง
ศาลาการเปรียญฯ ณ วัดอุทุมพรพัฒนา บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ที่ 2
ต�ำบลปากบวน อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
42 สนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด กิ จ กรรม “โครงการเพื่ อ น้ อ ง
โครงการ 4” เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และมีสภาพขาดแคลน ใน
วันที่ 6 ตุลาคม 2561
43 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาถ�้ำกุญชร ต�ำบล
ห้วยไผ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม
2561
44 บริจาคเงินเนื่องในวันมหิดล ประจ�ำปี 2561
45 ร่วมท�ำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจ�ำปี 2561 ณ วัดตันตยาภิรม ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมือตรัง
จังหวัดตรัง ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
46 สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ต้านภัยยาเสพติด เพื่อน้องโรงเรียน

หน่วยงาน

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ�ำกัด

3,000.00

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์

3,000.00

งานบริหารและธุรการ ส�ำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

10,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด

3,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จ�ำกัด

3,000.00

ศิริราชมูลนิธิ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

5,000.00
3,000.00

3,000.00
1,000.00

ชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น ต้านภัยยาเสพติด 2011 1,000.00
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
ล�ำดับที่

47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57

รายละเอียด

บ้านท่าทุ่งนา” ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
สนั บ สนุ น งบประมาณการจั ด โครงการ “ปั ้ น ฝั น .....ปั น สุ ข ” ณ
โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน�้ำร้อน อ�ำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ในวัน
อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
สนับสนุนกิจกรรม CSR โครงการ “สหกรณ์เพือ่ น้อง” เพือ่ ช่วยเหลือ
โรงเรียนทีข่ าดแคลนในต่างจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน
2561
บริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมโครงการ CSR เพื่อบริจาคเงินหรือ
สิ่งของ ณ โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 28
ตุลาคม 2561 และบริจาคสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน “บางกอกน้อย เฟสติวัล ครั้งที่ 4”
วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2561
บริจาคเงินสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี
พ.ศ.2561 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสาธารณสุขสามัคคี ณ วัดป่าวิเวก
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง ต�ำบลหว้านใหญ่ อ�ำเภอหว้านใหญ่ จังหวัด
มุกดาหาร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
สนับสนุนจัดพิมพ์หนังสือ “ลานพิกุล”

หน่วยงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จ�ำกัด

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จ�ำกัด

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

1,000.00

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

10,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จ�ำกัด

1,000.00

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมท�ำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2561 ณ วัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
บูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
จังหวัดสุรินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ร่วมท�ำบุญผ้าป่าสามัคคี เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี และร่วมพิธี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ำกัด
เปิดส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ำกัด (แห่งใหม่) ใน
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
สนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
“โครงการมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส�ำหรับ
โรงเรียนในท้องถิ่นชนบท” วันที่ 4-6 ธันวาคม 2561
สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต “หลากหลายลายคราม” เพื่อสมทบทุน ชมรมศิริราชอาวุโส
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2561

62 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

1,000.00

5,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
ล�ำดับที่

รายละเอียด

58 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ�ำปี 2561 ณ ศูนย์
ปฏิบตั ธิ รรมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพือ่ ระดมทุนซือ้
ที่ดิน ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
59 สนับสนุนของรางวัล การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์ จ�ำกัด ในวันเสาร์ที่ 19
มกราคม 2562
60 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ�ำปี 2561 ณ วัดกกโก
ต�ำบลกกโก อ�ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ 16
พฤศจิกายน 2561 เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ
61 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ วัดสมดีใน หมู่ 2 บ้านโพธิ์
ไทร ต�ำบลโพธิ์ไทร อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในวันศุกร์ที่
9 พฤศจิกายน 2561
62 สนับสนุนโครงการเดิน-วิง่ การกุศล เจริญสติ ชีวเี ป็นสุข RUN FOR
HAPPINESS ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
63 ร่ ว มบริ จ าคเงิ น ให้ กั บ มู ล นิ ธิ สิ ริ วั ฒ นาเชสเชี ย ร์ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ เนื่องในโอกาสงานครบรอบ
48 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำกัด
64 ร่วมท�ำบุญยกช่อฟ้าและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการ
สร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) ณ วัดศรีนวนบ้านโคกสวาท ต�ำบลก�ำแมด
อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
65 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ป่วย ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
66 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ ประจ�ำ
จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
67 ร่วมบริจาคเงินโครงการท�ำดีเพือ่ พ่อ ช่วยสานต่อโครงการวัดพระบาท
น�้ำพุ ต�ำบลเขาสามยอด อ�ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวัน
ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
68 ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ
อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ แ ละปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ม ะเร็ ง โรงพยาบาลพระ
ปกเกล้า ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ต�ำบลเขาวัว
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
69 ค่าของท�ำบุญตักบาตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หน่วยงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 5,000.00
จ�ำกัด
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม
จังหวัดลพบุรี

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ�ำกัด

1,000.00

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

3,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมสหกรณ์
จ�ำกัด

3,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมสหกรณ์
จ�ำกัด

1,000.00

3,000.00
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดเชียงราย 1,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย
อคริลิคไฟเบอร์ จ�ำกัด

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จ�ำกัด

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด 2,500.00
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด 63

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
ล�ำดับที่

70
71
72
73

74
75

รายละเอียด

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561
ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดมกุฎ
ไทยาราม ต�ำบลงิ้ว อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์
ที่ 28 ธันวาคม 2561
สนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นของขวัญจับฉลากในงานเลี้ยงปีใหม่ แก่
บุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ค่าของท�ำบุญตักบาตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ�ำปี 2562
สนับสนุนบัตรคอนเสิรต์ การกุศล “เพลินเพลงหรรษา....The Palace”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเงินรายได้เป็นทุนการศึกษานักศึกษา
พยาบาล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
สนับสนุนงบประมาณการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
สนับสนุนการจัดงานโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” No One Left
Behind ในระหว่างวันที่ 9 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงาน

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำกัด

1,000.00

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

3,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด 2,500.00
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิรริ าช
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

3,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จ�ำกัด
มูลนิธสิ ากลเพือ่ คนพิการ

3,000.00
1,000.00

1.6 การจัดสรรก�ำไร คณะกรรมการด�ำเนินการได้เสนอแนะในการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 โดยมุ่งหมาย
จะให้เกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์และให้ผลก�ำไรที่เกิดขึ้นกลับคืนสู่สมาชิกให้มากที่สุด ดังรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 8
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ นอกจากจะได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากสมาชิกของ
เราแล้ว สหกรณ์ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านอธิการบดี ท่านคณบดี ผู้อ�ำนวยการสถาบัน, ศูนย์, ส�ำนัก, โครงการ,
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลและผูอ้ ำ� นวยการกอง ตลอดจนเจ้าหน้าทีต่ า่ งๆ ทีส่ หกรณ์ได้ใช้สถานทีท่ ำ� งานและอ�ำนวยความสะดวก
ทุกๆ อย่างในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการเป็นอย่างดีตลอดมา
นอกจากนี้ สหกรณ์ยังส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการให้สหกรณ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตามค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
									
2. สมาชิกภาพในวันสิ้นปี						
สมาชิกในวันสิ้นปี		
39,589 ราย
สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์		
22,594 ราย
สมาชิกไม่มีหนี้กับสหกรณ์		
16,995 ราย

64 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
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3. ฐานะการเงินเปรียบเทียบปีที่แล้ว
					

3.1 ทุนเรือนหุน้ ทีช่ ำ� ระแล้ว
3.2 ทุนส�ำรองและทุนอืน่ ๆ
3.3 เงินกองทุนสวัสดิการและเงินส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
3.4 เงินกองทุนสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิก
3.5 เงินรับฝากจากสมาชิก
3.6 เงินค้างจ่ายและหนีส้ นิ อืน่ ๆ
3.7 ทุนด�ำเนินการทัง้ หมด
3.8 เงินให้กแู้ ก่สมาชิกระหว่างปี
3.9 เงินต้นช�ำระคืนเงินให้กแู้ ก่สมาชิกระหว่างปี
3.10 เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลืออยูท่ สี่ มาชิกเมือ่ สิน้ ปี
3.11 เงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อนื่ ระหว่างปี
3.12 เงินต้นช�ำระคืนเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อนื่ ระหว่างปี
3.13 เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือเมื่อสิ้นปี
3.14 ก�ำไรสุทธิ

ปี 2561
(บาท)

18,130,482,350.00
2,060,325,761.13
51,732,279.93
731,020,820.94
44,504,555,617.58
74,464,317.06
65,552,581,146.64
7,149,715,200.00
6,470,913,776.00
11,498,819,958.00
18,533,000,000.00
9,296,367,729.04
19,704,192,977.81
1,447,054,052.30

เพิ่ม (ลด)
ปี 2560			
(บาท)
(บาท)

16,831,185,600.00
1,922,220,504.01
50,944,469.93
719,317,332.94
43,092,240,853.68
95,085,474.30
62,710,994,234.86
7,513,886,800.00
6,494,996,920.00
10,820,018,534.00
4,266,540,000.00
6,534,370,621.91
10,467,560,706.85
1,272,142,500.62

1,299,296,750.00
138,105,257.12
787,810.00
11,703,488.00
1,412,314,763.90
(20,621,157.24)
2,841,586,911.78
(364,171,600.00)
(24,083,144.00)
678,801,424.00
14,266,460,000.00
2,761,997,107.13
9,236,632,270.96
174,911,551.68

4. ค�ำชี้แจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ						 		
4.1 สมาชิกภาพ					
จ�ำนวนสมาชิกเมือ่ ต้นปี
38,183 ราย
บวก สมาชิกเข้าใหม่
2,132 ราย
หัก สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
726 ราย
		 คงเหลือเป็นสมาชิกเมือ่ สิน้ ปี
39,589 ราย						
4.2 ทุนเรือนหุน้ 					
ทุนเรือนหุน้ เมือ่ ต้นปี
16,831,185,600.00 บาท
บวก ได้รบั ค่าหุน้ ระหว่างปี
1,411,776,260.00 บาท
หัก จ่ายคืนค่าหุน้ เนือ่ งจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
112,479,510.00 บาท
		 คงเหลือสิน้ ปี
18,130,482,350.00 บาท
		 ทุนเรือนหุน้ เพิม่ ขึน้
1,299,296,750.00 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด 65
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4.3 เงินรับฝากสมาชิก
ออมทรัพย์

ประจ�ำ

ยอดเงินรับฝากเมือ่ ต้นปี 32,227,871,983.43 10,180,542,070.25
บวก เงินรับฝากระหว่างปี 11,337,566,799.49 6,433,010,888.21
				 43,565,438,782.92 16,613,552,958.46
หัก เงินถอนระหว่างปี
9,148,440,123.32 7,225,061,500.48
ยอดเงินรับฝากคงเหลือสิน้ ปี		 34,416,998,659.60 9,388,491,457.98
						
ยอดเงินรับฝากเพิม่ ขึน้ (ลดลง) 2,189,126,676.17
(792,050,612.27)
จ�ำนวนบัญชี		
47,594
5,749

ประจ�ำ
(ทวีทรัพย์)
683,826,800.00
687,816,483.72
1,371,643,283.72
672,577,783.72
699,065,500.00

รวม
43,092,240,853.68
18,458,394,171.42
61,550,635,025.10
17,046,079,407.52
44,504,555,617.58

15,238,700.00 1,412,314,763.90
4,907
58,250

สมาชิกเมื่อสิ้นปี 39,589 คน มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ 39,569 คน คิดเป็นร้อยละ 99.95
และเงินรับฝากปีนี้เพิ่มขึ้น 1,412,314,763.90 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.28
เมื่อค�ำนึงถึงค่าหุ้นที่สมาชิกถือรวมกับเงินฝากจากสมาชิกแล้ว สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยคนละ 1,582,132.36 บาท
4.4 การให้เงินกู้แก่สมาชิก

เงินให้กเู้ มือ่ ต้นปี
บวก เงินให้กรู้ ะหว่างปี
หัก เงินรับช�ำระคืนระหว่างปี
เงินให้กคู้ งเหลือสิน้ ปี
ยอดเงินให้กู้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

ฉุกเฉิน/ฉุกเฉินปันผล/
รวมรวม
พิเพิศษเศษ
สามัญ
ฉุกเฉินเอทีเอ็ม
สัญญา จ�ำนวนเงิน (บาท) สัญญา จ�ำนวนเงิน (บาท) สัญญา จ�ำนวนเงิน (บาท) สัญญา จ�ำนวนเงิน (บาท)

11,852
23,199
35,051
22,864
12,187

351,837,255
825,240,800
1,177,078,055
804,532,471
372,545,584

20,708,329
5.89

17,772
15,483
33,255
14,959
18,296

6,060,231,882 3,644 4,407,949,397 33,268 10,820,018,534
5,055,923,000 975 1,268,551,400 39,657 7,149,715,200
11,116,154,882 4,619 5,676,500,797 72,925 17,969,733,734
4,776,383,405 685 889,997,900 38,508 6,470,913,776
6,339,771,477 3,934 4,786,502,897 34,417 11,498,819,958

279,539,595
4.61

378,553,500
8.59

678,801,424
6.27

5. รายได้และค่าใช้จ่าย								
5.1 รายได้ สหกรณ์มรี ายได้กอ่ นหักค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ 2,834,951,384.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.32 ของทุนด�ำเนินการ
ทั้งหมดหรือร้อยละ 4.17 ของยอดสินทรัพย์ทั้งสิ้น								
5.2 ค่าใช้จา่ ย สหกรณ์มคี า่ ใช้จา่ ยทัง้ สิน้ 1,387,897,332.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.96 ของรายได้กอ่ นหักค่าใช้จา่ ย
ส�ำหรับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561 สหกรณ์ได้จัดจ้างบริษัทส�ำนักงาน สามสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด โดย
ดร.ธนาดล รักษาพล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์มาท�ำการตรวจสอบให้เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบทุกประการ
คณะกรรมการด�ำเนินการ ขอเสนอรายงานกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและด�ำเนินการประชุมตามวาระต่อไป
ที่ประชุมมีมติ ...............................................................................................................................................................
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�ำปี 2562
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2562
หมวดรายจ่าย

ปี 2561
จ่ายจริง
งบประมาณ

ปี 2562
ขอตั้ง

หน่วย : บาท
เหตุผลและความจ�ำเป็น

1. เงินเดือนและค่าจ้าง						
เงินเดือน
28,000,000.00 25,610,668.00 29,000,000.00 - อัตราเดิม 63 อัตรา
					 - เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและ
						 สมาชิกที่เพิ่มขึ้น
					 - ส�ำรองเพื่อปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่
						 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ		
28,000,000.00 25,610,668.00 29,000,000.00
2. ค่าตอบแทน						
ค่ารับรอง
1,300,000.00 1,037,011.45 1,300,000.00 - ค่ารับรองในการประชุมและการประชุม
						 ประจ�ำเดือนและอื่นๆ
					 - ค่ารับรองแขกที่มาดูงานสหกรณ์
					 - ค่ารับรองในงานเลี้ยงสมาชิกผู้เกษียณ
						 อายุราชการ/งาน
					 - รับรองสมาชิกอาวุโส
ค่าเบี้ยประชุม
1,300,000.00 901,100.00 1,300,000.00 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
						 ที่ปรึกษา และผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
						 ประชุม
					 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะท�ำงาน
						 ชุดต่างๆ
ค่าล่วงเวลา
650,000.00 643,840.00
750,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าล่วงเวลาแก่เจ้าหน้าที่
						 ในการปฏิบัติงานนอกเวลาท�ำงานหรือ
						 ในวันหยุด
					 - งานพิเศษเป็นครั้งคราวที่มีงานรีบด่วน
					 - กรณีปิดงบการเงินสิ้นปีเตรียม
						 การประชุมใหญ่และจ่ายเงินปันผล
ค่าตรวจสอบกิจการ, สอบบัญชี 1,200,000.00 380,000.00 1,200,000.00 - ค่าตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน
		 และตรวจสอบภายใน 				 - ค่าตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี
						 - ค่าตรวจสอบภายใน
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หมวดรายจ่าย

ปี 2561
งบประมาณ
จ่ายจริง

ปี 2562
ขอตั้ง

หน่วย : บาท
เหตุผลและความจ�ำเป็น

ค่าตอบแทนอื่นๆ
1,000,000.00 806,672.00 1,200,000.00 - ส�ำหรับผูท้ ใี่ ห้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์เป็นพิเศษ
					 - ส�ำหรับคณะกรรมการพิจารณารับรองทรัพย์สิน
						 ค�ำ้ ประกันเงินกู้และการท�ำนิติกรรมจ�ำนอง
					 - คณะท�ำงานเฉพาะกิจ
		
5,450,000.00 3,768,623.45 5,750,000.00 			
3. วัสดุ						
ค่าแบบพิมพ์
2,400,000.00 1,997,823.84 2,400,000.00 - เอกสารประชาสัมพันธ์
					 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์
					 - คู่มือสมาชิก
ของใช้ส�ำนักงาน
500,000.00 532,284.61
700,000.00 - เป็นวัสดุส�ำนักงาน
					 - ของใช้ส�ำนักงาน
					 - อุปกรณ์การประชาสัมพันธ์
		
2,900,000.00 2,530,108.45 3,100,000.00 				
4. ค่าใช้สอย						
ค่าเบีย้ เลีย้ งและพาหนะ
1,400,000.00 1,207,550.10 1,400,000.00 - ส�ำหรับกรรมการและเจ้าหน้าทีไ่ ปปฏิบตั งิ าน
						 นอกสถานที่และสาขา
					 - ส�ำหรับโครงการศึกษาตลาดสหกรณ์
					 - ส�ำหรับโครงการ/กิจกรรมพิเศษ
						 เป็นค่าพาหนะประจ�ำเดือน
ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง
2,500,000.00 2,041,827.70 2,500,000.00 - เพื่อบ�ำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรม
		 บ�ำรุงรักษา และ					 คอมพิวเตอร์
		 พัฒนาโปรแกรม				 - เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบงาน
		 คอมพิวเตอร์					 คอมพิวเตอร์และสื่อสาร
					 - เพื่อซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าซ่อมแซม บ�ำรุง
600,000.00 443,706.55
600,000.00 - เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาครุภัณฑ์
รักษาครุภัณฑ์ และ					 และเครื่องปรับอากาศ
		 ทรัพย์สินอื่นๆ 						
ค่าอากรเช็คและ
300,000.00
92,898.00
300,000.00 - ค่าอากรเช็ค ค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค
		 ค่าธรรมเนียมธนาคาร					 และค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมโอนผ่าน
100,000.00
66,300.00
150,000.00 - ค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างสหกรณ์		
		 ธนาคาร					 และระหว่างธนาคาร
ค่าสาธารณูปโภค
2,400,000.00 1,834,352.88 2,400,000.00 - เป็นค่าบริการโทรศัพท์ Leased Line
					 - ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า
					 - โครงข่ายไอพี (IP) ส�ำนักงานใหญ่และสาขา
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หมวดรายจ่าย

ปี 2561
งบประมาณ
จ่ายจริง

หน่วย : บาท
ปี 2562
ขอตั้ง

เหตุผลและความจ�ำเป็น

ค่าบ�ำรุงมหาวิทยาลัย
650,000.00 640,000.00
700,000.00 - เพื่อจ่ายให้กับหน่วยงานที่ให้การ
		 และคณะ					 สนับสนุนกิจการของสหกรณ์
ค่าเบี้ยประกัน
300,000.00 209,286.40
300,000.00 - ค่าเบี้ยประกันส�ำหรับเงินของสหกรณ์
					 - ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยส�ำนักงานสหกรณ์
					 - ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มส�ำหรับกรรมการและ
						 เจ้าหน้าที่
ค่าของที่ระลึก
8,000,000.00 4,940,163.00 8,000,000.00 - ค่าท�ำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต่างๆ
					 - ค่าท�ำของที่ระลึกวันสรรหากรรมการ
กองทุนเสริมสวัสดิการ
28,000,000.00 28,295,000.00 30,000,000.00 - เพื่อจ่ายเงินทุนเสริมสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
		 สมาชิก					 และทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (ด้านสวัสดิการเกื้อกูล
							 สมาชิกอาวุโสทุกช่วง 5 ปี เมื่ออายุการเป็นสมาชิก
							 20 ปีขึ้นไปและมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ทุกคน)
กองทุนเกษียณอายุสมาชิก 12,000,000.00 10,207,000.00 12,000,000.00 - เพื่อจ่ายเงินทุนเกษียณอายุของสมาชิก
กองทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 10,000,000.00 9,113,000.00 11,000,000.00 - เพื่อจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
กองทุนสะสมพิเศษ
14,000,000.00 12,200,000.00 14,000,000.00 - เพื่อจ่ายเงินทุนสะสมพิเศษส�ำหรับ
		 ส�ำหรับสงเคราะห์สมาชิก					 สงเคราะห์สมาชิก
กองทุนสวัสดิการเงินกู้
1,000,000.00
500,000.00 - เพื่อจ่ายเงินทุนสวัสดิการเงินกู้
กองทุนส่งเสริมการศึกษา
2,000,000.00
944,107.25 2,800,000.00 - เพื่อจ่ายเงินทุนการศึกษาการพัฒนา
การพัฒนาและ					 และการประชาสัมพันธ์สหกรณ์
		 การประชาสัมพันธ์สหกรณ์						
กองทุนบ�ำนาญสมาชิก
26,000,000.00 26,000,000.00 28,000,000.00 - เพื่อจ่ายเงินทุนบ�ำนาญสมาชิก และ
						 จ่ายเป็นบ�ำนาญรายปีทกุ ๆ ปีแก่สมาชิก
						 ทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์ตงั้ แต่ 25 ปีขนึ้ ไป
						 และมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จนถึงแก่กรรม
กองทุนสวัสดิการ
6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 - เพือ่ จ่ายเงินทุนส�ำหรับเป็นเงินปลอบขวัญ
		 สุขภาพอนามัยสมาชิก					 สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
กองทุนจัดงานครบรอบปี
200,000.00
41,047.00 2,000,000.00 - เพือ่ เป็นเงินจัดงานกิจกรรมต่างๆ ในโอกาส
		 แห่งการก่อตั้ง สอ.มม.					 วันครบรอบปีแห่งการก่อตั้ง สอ.มม.
กองทุนขยายกิจการ
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 - เพื่อสมทบเป็นค่าตกแต่งส�ำนักงาน
กองทุนพัฒนา
200,000.00
200,000.00 - เพื่อจ่ายเงินทุนพัฒนาเจ้าหน้าที่
		 เจ้าหน้าที่สหกรณ์					 เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ใน
						 เรื่องต่างๆ ในอันที่จะเป็นประโยชน์
						 ต่อการบริหารงานของสหกรณ์
กองทุนสวัสดิการ
6,000,000.00 5,738,350.06 8,000,000.00 - ส�ำหรับจ่ายเงินทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์					 เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
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หมวดรายจ่าย

ปี 2561
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งบประมาณ

หน่ วย : บาท
ปี 2562
ขอตัง้

เหตุผลและความจ�ำเป็ น

						 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์
					 - เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
					 - ค่ารักษาพยาบาล
					 - ค่าเล่าเรียนบุตร, เงินช่วยเหลือบุตร
					 - ค่าเครื่องแบบ
					 - เงินสมทบเงินกองทุนประกันสังคม
					 - เงินสมทบเงินกองทุนเงินทดแทน
					 - เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าจ้างเหมาบริการ
700,000.00 585,057.72
800,000.00 - ค่าจ้างเหมาท�ำความสะอาด
					 - ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
					 - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ค่าบริหารจัดการ
12,000,000.00 10,480,359.81 12,000,000.00 - ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
กองทุนส่วนบุคคลและ					 เพื่อรองรับการขยายโอกาสการลงทุน
ค่าบริการจัดการหลักทรัพย์				 - ค่าธรรมเนียมการบริการรับฝากหลักทรัพย์
ค่าประชุมใหญ่และ
1,600,000.00 1,648,922.25 1,700,000.00 - หนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี
		 ค่าใช้จ่ายในการสรรหา				 - ค่าวัสดุสรรหา
					 - ค่าตอบแทนในวันสรรหาคณะกรรมการ
					 - ค่ารับรองคณะกรรมการสรรหา
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดีและ
500,000.00
10,000.00
500,000.00 - ค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดี
		 ค่าธรรมเนียมศาล				 - ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1,000,000.00 590,529.55 1,000,000.00 - เป็นเงินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่อยู่ใน
						 รายการข้างต้น เช่น ค่าไปรษณีย์ , ค่าวารสาร,		
						 ค่าเอกสาร และ เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
		
139,450,000.00 125,329,458.27 148,850,000.00 		
5. ค่าครุภัณฑ์						
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
12,000,000.00 5,396,842.70 12,000,000.00 - เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ เครื่องพิมพ์ และ
						 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการ		
						 เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และ
						 ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ครบอายุการใช้งาน
						 และการจัดท�ำ WEB PAGE ของสหกรณ์
						 ซึง่ ประกอบด้วย
					 - ระบบจัดเก็บเอกสารด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
					 - เครือ่ ง ATM 4 เครือ่ ง
					 - เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 2 เครื่อง			
					 - เครื่อง SERVER 1 ชุด
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ปี 2561
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จ่ายจริง

ปี 2562
ขอตัง้

					 					 					 					 					 					 ค่าปรับปรุงส�ำนักงาน
2,000,000.00
47,000.00 5,000,000.00 						
					 						
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
1,000,000.00 1,062,877.20 1,500,000.00 						
						
						
เครื่องนับธนบัตร
500,000.00
500,000.00 						
					 						
		
15,500,000.00 6,506,719.90 19,000,000.00 		
6. งบส�ำรอง
2,000,000.00
2,000,000.00 						
						
						
					 						
2,000,000.00
2,000,000.00
รวมทั้งสิ้น
193,300,000.00 163,745,578.07 207,700,000.00
หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
เหตุผลและความจ�ำเป็ น
เครื่อง SCANER
NOTEBOOK
SOFTWARE ต่างๆ
สาย LAN และ อุปกรณ์ต่างๆ
เครื่อง PRINTER
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการและบ�ำรุงรักษา
ส�ำหรับค่าปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
ส�ำนักงาน
เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ, เครื่องดับเพลิง
ส�ำนักงานใหญ่และสาขาสหกรณ์แห่งใหม่
เพื่อซื้อครุภัณฑ์ส�ำนักงาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
ชัน้ วางเอกสาร เครือ่ งคิดเลข เครือ่ งโทรศัพท์
เครื่องโทรสาร และอื่นๆ ส�ำหรับส�ำนักงาน
ใหญ่ และสาขาสหกรณ์
เพื่อซื้อเครื่องนับธนบัตรรุ่นใหม่ความเร็วสูง
ที่มีระบบการตรวจสอบธนบัตรปลอม
เพื่อรองรับการขยายงานที่ส�ำนักงานใหญ่
และส�ำนักงานแห่งใหม่
เพื่อใช้ในกรณีอาจมีเงินหมวดใดหมวดหนึ่ง
ต้องใช้จ่ายไปเกินกว่างบประมาณซึ่งตั้งไว้
ด้วยเหตุสุดวิสัย เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปด้วยดีสมความมุ่งหมาย
เพื่อใช้จ่ายในกรณีค่าใช้จ่ายไม่อยู่ในหมวดใด
หมวดหนึ่ง

: ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นหมวดครุภัณฑ์					
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2562
หน่วย : บาท

รายการ
เป็นค่าซื้อทรัพย์สิน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ทรัพย์สินอื่น
เป็นค่าใช้จ่าย
กองทุนเสริมสวัสดิการสมาชิก
กองทุนเกษียณอายุของสมาชิก
กองทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
กองทุนสะสมพิเศษส�ำหรับสงเคราะห์สมาชิก
กองทุนสวัสดิการเงินกู้
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการพัฒนา
และการประชาสัมพันธ์สหกรณ์
กองทุนบ�ำนาญสมาชิก
กองทุนจัดงานครบรอบปีแห่งการก่อตั้ง สอ.มม.
กองทุนสวัสดิการสุขภาพอนามัยสมาชิก
กองทุนขยายกิจการ
กองทุนพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์
กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นเทียบได้เป็นร้อยละของรายได้

ปี 2561
งบประมาณ จ่ายจริง

ปี 2562
ขอตั้ง

เหตุผลและความจ�ำเป็น

12,000,000.00 5,396,842.70 12,000,000.00
3,500,000.00 1,109,877.20 7,000,000.00

28,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
14,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00

28,295,000.00
10,207,000.00
9,113,000.00
12,200,000.00
944,107.25

30,000,000.00
12,000,000.00
11,000,000.00
14,000,000.00
500,000.00
2,800,000.00

26,000,000.00
200,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
200,000.00
6,000,000.00
70,400,000.00

26,000,000.00 28,000,000.00
41,047.00 2,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
200,000.00
5,738,350.06 8,000,000.00
56,700,353.86 72,200,000.00 - ค่าใช้จ่ายอื่นคิดได้เป็นร้อยละ
ของประมาณการรายได้
2.53
2.43

หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นหมวดครุภัณฑ์

ที่ประชุมมีมติ ...............................................................................................................................................................
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

ประมาณการรายได้ประจ�ำปี 2562
รายการ

จ�ำนวนเงิน (บาท)

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก
600,000,000.00
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
640,000,000.00
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
15,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น
25,000,000.00
ผลประโยชน์จากเงินลงทุน
1,685,000,000.00
		
		
		
ผลตอบแทนเงินปันผลการถือหุ้น
5,000,000.00
2,970,000,000.00

เหตุผลและความจ�ำเป็น
-

เงินให้กู้แก่สมาชิก				
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น		
เงินฝากประจ�ำและออมทรัพย์			
เงินฝากประจ�ำและออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น
ตั๋วเงินคลัง					
พันธบัตร					
ตราสารการเงิน					
กองทุนส่วนบุคคล				
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2562
รายการ

จ�ำนวนเงิน (บาท)

ดอกเบี้ยจ่าย
1,280,000,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
40,000,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
16,000,000.00 อุปกรณ์			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
104,000,000.00 				
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
30,000,000.00 				
1,470,000,000.00		
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย

เหตุผลและความจ�ำเป็ น
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิกและเงินกู้ยืม		
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์		
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายไปเพื่อซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่และอุปกรณ์			
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิก		
และครอบครัวสมาชิก				
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่อาจแสดงรวม		
อยู่ในค่าใช้จ่ายขั้นต้น				

1,500,000,000.00		 บาท

ที่ประชุมรับทราบ .........................................................................................................................................................
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

เป้าหมายการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562
1. คาดว่าจะรับสมาชิกใหม่ 1,000 ราย
2. จะมีทุนด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 3,340.00 ล้านบาท คือเพิ่มจาก 67,996.05 ล้านบาท เป็น 71,336.05 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วย
2.1 ค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้น 1,380.00 ล้านบาท คือ เพิ่มจาก 18,130.48 ล้านบาท 					
		 เป็น 19,510.48 ล้านบาท										
2.2 เงินรับฝากจะเพิ่มขึ้น 1,800.00 ล้านบาท คือ เพิ่มจาก 44,504.56 ล้านบาท 					
		 เป็น 46,304.56 ล้านบาท										
2.3 ทุนส�ำรองและทุนสะสมจะเพิ่มขึ้น 160.00 ล้านบาท คือ เพิ่มจาก 2,060.33 ล้านบาท 				
		 เป็น 2,220.33 ล้านบาท
3. จะมีสมาชิกขอกู้เงินเพิ่มขึ้น 800.00 ล้านบาท คือ เพิ่มจาก 11,498.82 ล้านบาท
		 เป็น 12,298.82 ล้านบาท
4. คาดว่าจะมีกำ� ไรสุทธิ 1,500.00 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติ .........................................................................................................................................................
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
ข้อเสนอแนะการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
(ก�ำไรที่จัดสรร 1,447,054,052.30 บาท)
รายการ
		

ปี 2561
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ

ปี 2560
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ

1. เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
145,000,000.00 10.02 130,000,000.00 10.22
2. เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00 0.00
30,000.00 0.00
ก�ำไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1. และ ข้อ 2. แล้วอาจจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
3. เป็นเงินปันผลร้อยละหกจุดห้าศูนย์แห่งค่าหุ้นที่ช�ำระ 1,128,636,005.00 78.00 997,689,033.00 78.43
แล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนระยะ
		
		
เวลา				
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละยี่สิบสามของดอกเบี้ยเงินกู้
131,392,098.00 9.08 116,588,270.00 9.17
ที่สมาชิกช�ำระต่อสหกรณ์ในระหว่างปีให้แก่สมาชิก
		
		
5. เป็นโบนัส - กรรมการด�ำเนินการ
2,345,000.00 0.18
2,540,000.00 0.18
- เจ้าหน้าที่
10,179,217.00 0.80
10,453,592.00 0.72
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
1,310,980.62 0.10
1,002,357.30 0.07
7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์
8,000,000.00 0.63
9,000,000.00 0.62
8. เป็นทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก
18,000,000.00 1.24
5,000,000.00 0.39
9. เป็นทุนขยายกิจการ
1,000,000.00 0.08
1,000,000.00 0.07
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,447,054,052.30 100.00 1,272,142,500.62 100.00
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 ตามที่เสนอแนะจะมีผลดังนี้				
1. กลับมาเป็นของสมาชิก
1,260,028,103.00 87.08 1,114,277,303.00 87.60
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
174,002,357.30 12.02 145,310,980.62 11.42
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
12,993,592.00 0.90 12,524,217.00 0.98
4. เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00 0.00
30,000.00 0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,447,054,052.30 100.00 1,272,142,500.62 100.00

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................................
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สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มหาวิท ยาลัยมหิดล จ�ำกัด
ข้อเสนอแนะการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561

(4)
9.08

(5)
0.90

(6)
0.07

(7)
0.62

(8)
1.24

(9)
0.07

(1)
10.02
(2)
0.00

(3)
78.00

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ทุนส�ำรอง
บ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินปันผล (ร้อยละหกจุดห้าศูนย์)
เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละยี่สิบสาม)
โบนัส - กรรมการ
- เจ้าหน้าที่
(6) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
(7) ทุนสาธารณประโยชน์
(8) ทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก
(9) ทุนขยายกิจการ
		

(ร้อยละ)
10.02
0.00
78.00
9.08
0.18
0.72
0.07
0.62
1.24
0.07
100.00

เป็นเงิน
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

(บาท)
145,000,000.00		
30,000.00		
1,128,636,005.00		
131,392,098.00
2,540,000.00		
10,453,592.00		
1,002,357.30
9,000,000.00		
18,000,000.00		
1,000,000.00		
1,447,054,052.30
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ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจจะกู้ยืมประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 32 ก�ำหนดไว้ว่า ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนดวงเงินกู้ยืมส�ำหรับปีหนึ่งๆ
ไว้ตามที่จ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
เมื่ อปี 2561 นายทะเบีย นสหกรณ์ไ ด้ อ นุ มั ติว งเงิ นกู ้ ยื มส�ำ หรั บ สหกรณ์ ไว้ ภายในวงเงิ น กู ้ ยื ม
15,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) ส�ำหรับในปี 2562 เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ด้วยความคล่องตัวและสามารถให้บริการสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอก�ำหนดวงเงินกู้ยืมเป็นเงิน
15,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน)

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2562
และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 64 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญ่อาจเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคล
ภายนอก ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความเหมาะสมให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�ำปี
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด โดยทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีได้แต่งตัง้
ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214 ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ มีความสามารถ และมีความเหมาะสมและได้
ตรวจสอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส�ำหรับในปี 2562 นี้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 46 คราวประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือก ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214 เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี 2562 อัตราค่าตรวจสอบ 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

ที่ประชุมมีมติ ...................................................................................................................................................
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562
และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 71 การเสนองบดุลต่อทีป่ ระชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเสนองบดุล
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้รบั รองแล้วต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ภายในหนึง่ ร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี
ทางบัญชี
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีได้แต่งตั้ง
บริษัท ส�ำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด โดย ดร.ธนาดล รักษาพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8910 เป็นผู้สอบบัญชี
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ช�ำนาญการและได้ตรวจสอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยดี
ส�ำหรับในปี 2562 นี้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 46 คราวประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2561 ได้พจิ ารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติเลือก บริษทั ส�ำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด โดย ดร.ธนาดล รักษาพล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8910 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ประจ�ำปี 2562
และนางสาวกมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2903 เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรอง อัตราค่าสอบบัญชี
220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
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ระเบียบวาระที่ 12
พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2558 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อก�ำหนดการน�ำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 10(7) ประกอบมาตรา 62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมติ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศก�ำหนดการน�ำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือการลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
ข้อ 2 ในประกาศนี้
		
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจการ
ภายในราชอาณาจักร
		
“ตราสารแสดงสิทธิในหนี”้ หมายความว่า ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
		
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
		
(2) ตั๋ว แลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือ รับอาวัลหรือ ตั๋วสัญ ญาใช้เงินที่ธ นาคารเป็น
ผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ำกัดความรับผิด
		
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
		
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากประกันการช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
		
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุค คลเฉพาะกิจเป็นผู้อ อกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพ ย์เป็น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540
และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		
(6) หุ้นกู้ท่ีมีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ใน
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ข้อ 4 การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝาก
หรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
			

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด เป็นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว
มั่นคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด�ำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(7) และข้อ 4
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด มีทุนส�ำรอง จ�ำนวน 1,903.16 ล้าน
บาท รวมกับวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 อีกจ�ำนวน 145.00 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,048.16 ล้าน
บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 390.22 ล้านบาท ตามข้อ 3(7) จึงมีเงินที่จะลงทุนอีกจ�ำนวน 1,657.94 ล้านบาท)

มติที่ประชุม ............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 13
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................................
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
สมาชิกถึงแก่กรรม ประจ�ำปี 2561
ว/ด/ป
ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
กลิ่นควร
08 ม.ค. 61 1 นางสาวอุดม
เรืองพิพัฒน์
12 ม.ค. 61 2 นางสุวรรณ
แสงครุฑ
15 ม.ค. 61 3 นายยม
23 ม.ค. 61 4 นางสาวบุญนาค ศศะภูริ
ใจซื่อ
31 ม.ค. 61 5 นายหลุย
แพนพงศ์แสน
31 ม.ค. 61 6 นางอารมณ์
สุวรรณรักษ์
07 ก.พ. 61 7 นางสาวจารุณี
เทศทัน
07 ก.พ. 61 8 นางศิวพร
12 ก.พ. 61 9 นางสาวปราณีต ใจธรรม
ชาติสิริทรัพย์
20 ก.พ. 61 10 นางสุมา
เอี๊ยะใจ๊
05 มี.ค. 61 11 นางฤกษ์งาม
คุ้มทรัพย์
12 มี.ค. 61 12 นางพรรณี
ไวยนันท์
21 มี.ค. 61 13 นางอรุณี
ข�ำขัน
28 มี.ค. 61 14 นางจ�ำเนียร
29 มี.ค. 61 15 นาวสาวศรีน้อย เปตานนท์
แช่มลือนาม
04 เม.ย. 61 16 นายพงษ์ศักดิ์
ใจอาจ
05 เม.ย. 61 17 นางปราณี
สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
11 เม.ย. 61 18 นางร�ำไพ
26 เม.ย. 61 19 นายทองอินทร์ พฤกษชาติ
26 เม.ย. 61 20 พ.ญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
งอนรถ ณ อยุธยา
26 เม.ย. 61 21 นางอันนา
โกสุมาลย์
02 พ.ค. 61 22 นายชวลิต
เพียรกิจกรรม
04 พ.ค. 61 23 พ.ญ.อนงค์
มณีฉาย
04 พ.ค. 61 24 นายสุจินต์
บดสูงเนิน
04 พ.ค. 61 25 นายวัชระ
09 พ.ค. 61 26 นางสาวศรัญญา โสดานิล
ค�ำมา
11 พ.ค. 61 27 นางสาวมณี
11 พ.ค. 61 28 นางศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล
17 พ.ค. 61 29 นางสาวณรีญาภา รื่นกลิ่น
จิตต์เนื่อง
18 พ.ค. 61 30 นายปัญญา
ไวทยะสิน
18 พ.ค. 61 31 นายนวรัตน์
สุรส
18 พ.ค. 61 32 นายบุญส่ง
สุขสุมิตร
04 มิ.ย. 61 33 นางสมใจ
สารศิลป์
19 มิ.ย. 61 34 นายนฤพนธ์
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ทะเบียน
12663
12564
1437
8284
779
4014
17141
19900
18675
8625
10560
14042
7682
4220
3184
10006
165
907
627
2686
8776
1317
3337
8386
45252
23597
1088
17017
40822
2923
28264
41695
12164
26569

หน่วยสังกัด
รับบ�ำเหน็จรายเดือน
รับบ�ำเหน็จรายเดือน
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่าหุ้น ไม่มีภาระค�ำ้ ประกัน)
น�ำเงินมาช�ำระเอง (ส่งค่าหุ้นอย่างเดียว)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
ลูกจ้างประจ�ำนอกงบฯ (ศิริราช)
พนักงานมหาวิทยาลัย (รามา)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
ลูกจ้างประจ�ำรักษาผู้ป่วย (ศิริราช)
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
งดส่งค่าหุ้นและไม่มีหนี้ค้างช�ำระ
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
รอตัดเงินฝาก
รับบ�ำนาญ (ไม่ทั้งหมด)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่าหุ้น ไม่มีภาระค�ำ้ ประกัน)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
รับบ�ำเหน็จรายเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย สนง.อธิการบดี
พนักงานมหาวิทยาลัย (รามา)
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่าหุ้น ไม่มีภาระค�ำ้ ประกัน)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่าหุ้น ไม่มีภาระค�ำ้ ประกัน)
รับบ�ำเหน็จรายเดือน
น�ำเงินมาช�ำระเอง (มีภาระการค�ำ้ ประกัน)
ลูกจ้างประจ�ำรามา (รามา)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
ลูกจ้างประจ�ำนอกงบฯ (ศิริราช)
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ว/ด/ป
ล�ำดับ
19 มิ.ย. 61 35
04 ก.ค. 61 36
06 ก.ค. 61 37
09 ก.ค. 61 38
10 ก.ค. 61 39
18 ก.ค. 61 40
18 ก.ค. 61 41
26 ก.ค. 61 42
03 ส.ค. 61 43
08 ส.ค. 61 44
09 ส.ค. 61 45
10 ส.ค. 61 46
21 ส.ค. 61 47
21 ส.ค. 61 48
21 ส.ค. 61 49
23 ส.ค. 61 50
28 ส.ค. 61 51
11 ก.ย. 61 52
12 ก.ย. 61 53
18 ก.ย. 61 54
09 ต.ค. 61 55
16 ต.ค. 61 56
19 ต.ค. 61 57
19 ต.ค. 61 58
08 พ.ย. 61 59
16 พ.ย. 61 60
19 พ.ย. 61 61
19 พ.ย. 61 62
21 พ.ย. 61 63
30 พ.ย. 61 64
03 ธ.ค. 61 65
11 ธ.ค. 61 66
17 ธ.ค. 61 67
20 ธ.ค. 61 68
27 ธ.ค. 61 69

ชื่อ - สกุล
กีรติวิทยานันท์
นายณรงค์
วสุกุล
นางอุภาศรี
ทองมีสิทธิ์
นางบุญเลี้ยง
เฉยแดง
นายฉลาด
เพลงกระโทก
นายสุนทร
มากท้วม
นางศิริพร
เจียมสวัสดิ์
นางเพชรี
หาญปรีชา
นางเยาว์กมล
เกตุพันธ์
นายณรงค์
จาติเกตุ
นางสาวพัฒนา
บูรณบูลย์
นางโสภิดา
ช้างหล่อ
นางสาววรรณา
อายุวัฒน์
นางสาวสุธีรา
ภฤศญา
นางสาวภัคณัฎฐ์
สว่างศรี
นางสาวณัฐภา
เกิดไพโรจน์
นางเบญจศรี
ผดุงกิจ
นางสาววันดี
ธน�ำธาตุ
นายไพบูลย์
จันทร์พรหม
นายพนม
เกิดบางระจัน
นายสมจิตร์
นาคงามอนงค์
นางยุพาพร
ปูเวสา
นายชาญชัย
เศรษฐรักษ์
นางประพีร์
พาทีธรรม
นางสาวจินตนา
โกมลรัตน์
นายรัฏฐกานต์
กตัญญู
นายสมชาติ
พูลโสภา
นายประทีป
แดงสูงเนิน
นางสาวละมัย
ประทุมทอง
นางสาวพรทิพย์
ใจดี
นายสมพงษ์
เลี้ยงสกุล
นางนิติมา
มงคลเกษม
นางสุริยา
วงษ์รัตน์
นางสาวละออ
เทียมปฐม
นายสถาพร
แจ้งอรุณ
นายสมใจ

ทะเบียน
29764
547
145
27061
21431
10737
11055
8826
14882
8060
16067
53568
637
33460
52154
2934
19805
841
15357
4335
23139
24163
1057
21093
40059
2798
6713
7733
34845
16965
10078
15144
20138
8957
6986

หน่วยสังกัด
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
รับบ�ำนาญ (ไม่ทั้งหมด)
ลูกจ้างประจ�ำคณะวิทย์ฯ
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย (ศิริราช)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่าหุ้น ไม่มีภาระค�ำ้ ประกัน)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
ลูกจ้างประจ�ำนอกงบฯ (ศิริราช)
พนักงานมหาวิทยาลัย (รามา)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย (ศิริราช)
รับบ�ำนาญ (ไม่ทั้งหมด)
รับบ�ำเหน็จรายเดือน
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
รับบ�ำนาญ (ไม่ทั้งหมด)
พนักงานมหาวิทยาลัย (ศิริราช)
พนักงานมหาวิทยาลัย
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
รับบ�ำเหน็จรายเดือน
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่าหุ้น ไม่มีภาระค�ำ้ ประกัน)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้มากกว่าหุ้น มีภาระค�ำ้ ประกัน)
เก็บจากเงินฝากสหกรณ์
รับบ�ำเหน็จรายเดือน
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สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มหาวิท ยาลัยมหิดล จ�ำกัด
การประชุม อบรม และสัมมนาประจ�ำปี 2561
ล�ำดับ
1
2
3

วัน เดือน ปี
16 ก.พ. 2561 ผู้จัด
เรื่อง
26 ก.พ. 2561 ผู้จัด
เรื่อง
29 มี.ค. 2561 ผู้จัด
เรื่อง

ผู้จัด / เรื่อง
:
:
:
:
:
:

ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
เข้าร่วมโครงการสัมมนา “บทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์”
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เข้าร่วมงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ.2561”
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่

ผู้เข้าร่วม
นางขวัญจิต

ศิริเชิดชูโต

ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
นายเดชชัย นิลสวัสดิ์
นางสาวขนิษฐา โล้เล่งกัง

4

5 เม.ย. 2561 ผู้จัด : ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
เรื่อง : เข้าร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

นายสมุห์

สาธร

5

7 เม.ย. 2561 ผู้จัด : บริษัท Sellsuki จ�ำกัด
เรื่อง : เข้าร่วมอบรม การใช้งาน LINE@

นายกฤษณ์
นายฉัตรชัย
นายอภิเชฏฐ์
นายชูวิทย์
นายสมุห์
นางสาวณัฐยา
นางสาววิธารี
อ.นพ.วิโรจน์
นายชูวิทย์
นายชูวิทย์

วงศ์กระจ่าง
แจ่มใส
ภูนุชอภัย
ปุญญศิลาจารย์
สาธร
น้อยสว่าง
ฉายแสง
จงกลวัฒนา
ปุญญศิลาจารย์
ปุญญศิลาจารย์

6 25-27 พ.ค. 2561 ผู้จัด : ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
เรื่อง : การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561

09 มิ.ย. 2561 ผู้จัด
เรื่อง
18 มิ.ย. 2561 ผู้จัด
เรื่อง

:
:
:
:

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
เข้าร่วมฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับกิจการ
สหกรณ์ การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ........

9 16-21 ก.ค. 2561 ผู้จัด
เรื่อง
10 19-20 ก.ค. 2561 ผู้จัด
เรื่อง

:
:
:
:

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 19”
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง”

7
8
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นางสาวภาวิณี ชะเอมสินธุ์
นายศุภเมศฐ์ เอี๊ยวเจริญ
นางสาวชนิกา ปุณยะประยูร
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ล�ำดับ

วัน เดือน ปี

ผู้เข้าร่วม

ผู้จัด / เรื่อง

11 26 ก.ค. 2561 ผู้จัด : ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
เรื่อง : เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
12 30 ส.ค. 2561 ผู้จัด : ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
เรื่อง : เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการาจัดประชุมทางไกล (Conference) การ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
13 21 ก.ย. 2561 ผู้จัด : ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
เรื่อง : เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ในธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์ในกรุงเทพมหานคร ปี 2561”
14 3-4 พ.ย. 2561 ผู้จัด : สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
เรื่อง : เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ประจ�ำปี 2561
15 15 พ.ย. 2561 ผู้จัด : ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ (ชสร.)
เรื่อง : เข้าร่วมการสัมมนา “การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจส�ำหรับสหกรณ์
ออมทรัพย์”
16 16-18 พ.ย. 2561 ผู้จัด : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เรื่อง : เข้าร่วมสัมมนาไตรภาคีวิชาการ เรื่อง “ทะลุมิติ...ฝ่าวิกฤตสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย”

นางสาวฐิตพิ ร ธิตศิ กั ดิส์ กุล

นางอรธิชา ภูสทิ ธิ์
นางสาวฐิตพิ ร ธิตศิ กั ดิส์ กุล

นายสมุห์
สาธร
นางสาววฒนัฐศิรนิ ทร์ สว่างแสง
อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์

ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
ศ.เกียรติคณุ วรชัย ศิรกิ ลุ ชยานนท์
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
นางสาวพิมพร รัตนโชติ
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สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับจากเงินทุน:- สาธารณประโยชน์ - เสริมสวัสดิการฯ และสะสมพิเศษฯ
ระยะการเป็ นสมาชิก
		
ประเภททุน
			
			

ไม่เกิน 3 เดือนขึ้นไป 2 ปี ข้นึ ไป 5 ปี ข้นึ ไป 8 ปี ข้นึ ไป 11 ปี ข้นึ ไป 14 ปี ข้นึ ไป 17 ปี ข้นึ ไป 20 ปี ข้นึ ไป 23 ปี ข้นึ ไป 25 ปี ข้นึ ไป 30 ปี ข้นึ ไป 35 ปี ข้นึ ไป
3 เดือน - 2 ปี
- 5 ปี
- 8 ปี - 11 ปี - 14 ปี - 17 ปี - 20 ปี - 23 ปี - 25 ปี - 30 ปี - 35 ปี 			
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. สมาชิกถึงแก่กรรม / จัดงานศพ													
10,000 15,000 25,000 35,000 45,000 55,000 65,000 75,000 85,000 95,000 110,000 125,000
-  เงินทุนสาธารณประโยชน์
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000
- เงินทุนเสริมสวัสดิการ
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 60,000 70,000 80,000
- เงินทุนสะสมพิเศษฯ
30,000 45,000 65,000 85,000 105,000 125,000 145,000 165,000 185,000 210,000 240,000 270,000
* รวม 3 รายการจะได้รบั ทังสิ้ ้น
2. สมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบตั เิ หตุ /
จัดงานศพ													
- เงินทุนสาธารณประโยชน์ - ถึงแก่กรรม 10,000 15,000 25,000 35,000 45,000 55,000 65,000 75,000 85,000 95,000 110,000 125,000
- เงินทุนสาธารณประโยชน์
20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000
- ถึงแก่กรรมด้วยอุบตั เิ หตุ
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000
- เงินทุนเสริมสวัสดิการ
		
32 วัน - 3 เดือน											
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
- เงินทุนสะสมพิเศษฯ
* รวม 4 รายการจะได้รบั ทังสิ้ ้น
1 – 31 วัน
40,000
32 วัน - 3
เดือน

140,000
70,000
90,000
300,000
140,000
140,000
70,000
50,000

90,000 110,000 135,000 160,000 185,000 210,000 235,000 260,000 285,000 310,000 340,000 370,000 400,000
		
3. ช่วยเหลือการด�ำรงชีพของสมาชิก														
3.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ												
- มือทังสองข้
้ างหรือเท้าทังสองข้
้ างหรือสายตาทังสองข้
้ างหรือ		
- มือหนึง่ ข้างและเท้าหนึง่ ข้างหรือมือหนึง่ ข้างและสายตาหนึง่ ข้างหรือเท้าหนึง่ ข้างและสายตาหนึง่ ข้าง										
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
เงินทุนสาธารณประโยชน์
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
เงินทุนสะสมพิเศษฯ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
* รวม 2 รายการ
- มือหนึง่ ข้างหรือเท้าหนึง่ ข้างหรือสายตาหนึง่ ข้าง													
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
เงินทุนสาธารณประโยชน์
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
เงินทุนสะสมพิเศษฯ
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
* รวม 2 รายการ
3.2 สมาชิกทุพพลภาพจากอุบตั เิ หตุ
หรือการเจ็บป่ วยมีคำ� สัง่ ให้ออกจากราชการ/งานประจ�ำ												
10,000 15,000 25,000 35,000 45,000 55,000 65,000 75,000 90,000 105,000 120,000 135,000 150,000
- เงินทุนสาธารณประโยชน์
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000
- เงินทุนเสริมสวัสดิการ
20,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000
* รวม 2 รายการ
4. คูส่ มรส บุตร บิดา มารดา ถึงแก่กรรม / จัดงานศพ													
ทุนสาธารณประโยชน์													
6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000
- คูส่ มรส (ศพละ)
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000
- บุตรหรือบิดามารดา (ศพละ)
5. ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้รบั ความเสียหาย
จากอุบตั ภิ ยั ไม่อาจอยูอ่ าศัย													
ต่อไปได้อกี 													
ทุนสาธารณประโยชน์													
- ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสมาชิกเองหรือของคูส่ มรส
โดยมีชอื่ สมาชิก ในทะเบียนบ้าน หลังละ 11,000 14,000 17,000 20,000 23,000 26,000 29,000 32,000 35,000 38,000 41,000 45,000 50,000
- สมาชิกอาศัยอยูก่ บั คูส่ มรสหรือบุคคลอืน่
หรือเช่าอาศัยอยู่ โดยมีชอื่ ในทะบียนบ้าน 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000
หรือใบเสร็จค่าเช่าคนละ
														
ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558												
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์มมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยมหิ
มหิดดลล จ�จ�ำำกักัดด
136
136 สหกรณ์
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สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จ� ำ กั ด
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินรับฝากสมาชิก ปี 2550 - 2561
ปี (พ.ศ.)
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ค่าเฉลี่ย
2550																
เงินให้กู		
้
6.50 6.50 6.25 6.25 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.15
เงินรับฝาก		 5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 4.00 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 4.38
2551																
เงินให้กู		
้
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
เงินรับฝาก		 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.00 4.00 4.00 3.81
2552																
เงินให้กู		
้
5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
เงินรับฝาก
3.75 3.75 3.75 3.50 3.50 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.44
2553																
เงินให้กู		
้
5.75 5.75 5.75 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.56
เงินรับฝาก																
: ออมทรัพย์ (สูงสุด)		 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
: ประจ�ำ																
		 3, 6 เดือน 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
		 9, 12 เดือน 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
		 24 เดือน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
		 36 เดือน 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
: ประจ�ำทวีทรัพย์																
24 เดือน ฝาก 500 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท ทุกเดือนเท่ากัน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
2554															
เงินให้กู		
้
5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
เงินรับฝาก																
: ออมทรัพย์ (สูงสุด)		 3.25 3.25 3.25 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.56
: ประจ�ำ																
		 3, 6 เดือน 2.50 2.50 2.50 2.75 2.75 2.75 3.00 3.25 3.25 3.50 3.50 3.50 2.98
		 9, 12 เดือน 2.75 2.75 2.75 3.00 3.00 3.00 3.25 3.50 3.50 3.75 3.75 3.75 3.23
24 เดือน 3.00 3.00 3.00 3.25 3.25 3.25 3.50 3.75 3.75 4.00 4.00 4.00 3.48
36 เดือน 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75 3.75 4.00 4.25 4.25 4.50 4.50 4.50 3.98
: ประจ�ำทวีทรัพย์																
		
24 เดือน ฝาก 500 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท ทุกเดือนเท่ากัน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด 137

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

ปี (พ.ศ.)
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ค่าเฉลี่ย
2555																
เงินให้กู		
้
5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
เงินรับฝาก																
: ออมทรัพย์ (สูงสุด)		3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
: ประจ�ำ																
		 3, 6 เดือน 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
		 9, 12 เดือน 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
		 15, 18 เดือน						
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
		
24 เดือน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.15
		
36 เดือน 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
		
40 เดือน										
4.60 4.60 4.60 4.60
		: ประจ�ำทวีทรัพย์																
		
24 เดือน ฝาก 500 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท ทุกเดือนเท่ากัน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี 					
2556														
เงินให้กู		
้
5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
เงินรับฝาก														
: ออมทรัพย์ (สูงสุด)		3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
: ประจ�ำ														
		 3, 6 เดือน 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
		 9, 12 เดือน 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
		 15, 18 เดือน 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
		
24 เดือน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
		
36 เดือน 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
		
40 เดือน 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
: ประจ�ำทวีทรัพย์														
		
24 เดือน ฝาก 500 บาทไม่เกิน 25,000 บาท ทุกเดือนเท่ากัน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
2557														
เงินให้กู		
้
5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
เงินรับฝาก														
: ออมทรัพย์ (สูงสุด)		3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
: ประจ�ำ														
		 3, 6 เดือน 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
		 9, 12 เดือน 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
		 15, 18 เดือน 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
		
24 เดือน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
		
36 เดือน 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
		
40 เดือน 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
: ประจ�ำทวีทรัพย์														
		
24 เดือน ฝาก 500 บาทไม่เกิน 25,000 บาท ทุกเดือนเท่ากัน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
ปี (พ.ศ.)
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ค่าเฉลี่ย
2558														
เงินให้กู		
้
5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.38
เงินรับฝาก														
: ออมทรัพย์ (สูงสุด)		3.75 3.75 3.75 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.38
: ประจ�ำ														
		 3, 6 เดือน 3.25 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.75 2.75 2.75 2.98
		 9, 12 เดือน 3.50 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.00 3.00 3.00 3.23
		 15, 18 เดือน 3.75 3.75 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.25 3.25 3.25 3.48
		
24 เดือน 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.50 3.50 3.50 3.73
		
36 เดือน 4.25 4.25 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 3.98
		
40 เดือน 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.00 4.00 4.00 4.23
: ประจ�ำทวีทรัพย์														
		
24 เดือน ฝาก 500 บาทไม่เกิน 25,000 บาท ทุกเดือนเท่ากัน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี 		
2559														
เงินให้กู		
้
5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
เงินรับฝาก														
: ออมทรัพย์ (สูงสุด)		3.25 3.25 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.06
: ประจ�ำ														
		 3, 6 เดือน 2.75 2.75 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.33
		 9, 12 เดือน 3.00 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.58
		 15, 18 เดือน 3.25 3.25 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.83
		
24 เดือน 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.08
		
36 เดือน 3.75 3.75 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.33
		
40 เดือน 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.58
: ประจ�ำทวีทรัพย์														
		
24 เดือน ฝาก 500 บาทไม่เกิน 25,000 บาท ทุกเดือนเท่ากัน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
2560														
เงินให้กู		
้
5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
เงินรับฝาก														
: ออมทรัพย์ (สูงสุด)		2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
: ประจ�ำ														
		 3, 6 เดือน 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
		 9, 12 เดือน 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
		 15, 18 เดือน 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
		
24 เดือน 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
		
36 เดือน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
		
40 เดือน 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
: ประจ�ำทวีทรัพย์														
		
24 เดือน ฝาก 500 บาทไม่เกิน 25,000 บาท ทุกเดือนเท่ากัน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
ปี (พ.ศ.)
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ค่าเฉลี่ย
2561														
เงินให้กู		
้
5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
เงินรับฝาก														
: ออมทรัพย์ (สูงสุด)		2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
: ประจ�ำ														
		 3, 6 เดือน 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
		 9, 12 เดือน 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
		 15, 18 เดือน 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
		
24 เดือน 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
		
36 เดือน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
		
40 เดือน 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
: ประจ�ำทวีทรัพย์														
		
24 เดือน ฝาก 500 บาทไม่เกิน 25,000 บาท ทุกเดือนเท่ากัน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี 		
ปรับอัตราดอกเบี้ย		 : เงินกู ้ วันสิ้นเดือน/วันจ่ายเงินเดือน		: เงินฝาก วันแรกของเดือน
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

ผลตอบแทนที่ ส มาชิ ก ได้ รับ จัดสรรจากก�ำไรสุท ธิป ระจ�ำ ปี
รายละเอียด
(1) เงินปั นผล (%)
(2) จ่ายดอกเบี ้ยเงินกู้ (เฉลี่ยทังปี้ )(%)
(3) เฉลี่ยคืนดอกเบี ้ยเงินกู้ (%) ของ (2)
(4) เฉลี่ยคืนดอกเบี ้ยเงินกู้ที่ลดลง (%)
(5) ดอกเบี ้ยเงินกู้สทุ ธิ (%) (2) - (4)
(6) สมาชิกกู้โดยใช้ คา่ หุ้นค� ้ำประกัน
ได้ รับ (ส่วนต่าง) ก�ำไร (%) (1) - (5)

2547 2548 2549
7.25 7.25 7.12
5.50 5.57 6.44
20.00 20.00 20.00
1.10 1.11 1.29
4.40 4.46 5.15
2.85 2.79 1.97

2550 2551
7.00 6.50
6.20 6.00
20.00 20.00
1.24 1.20
4.96 4.80
2.04 1.70

ปี ด�ำเนินงาน

2552
6.50
5.75
20.00
1.15
4.60
1.90

2553 2554
6.75 6.25
5.56 5.50
20.00 28.00
1.11 1.54
4.45 3.96
2.30 2.29

2555
6.25
5.50
20.00
1.10
4.40
1.85

2556
6.50
5.50
22.00
1.21
4.29
2.21

2557
7.00
5.50
22.00
1.21
4.29
2.71

2558
6.50
5.38
23.00
1.24
4.14
2.36

2559
6.25
5.25
22.00
1.16
4.10
2.16

2560
6.25
5.25
22.00
1.16
4.09
2.16
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0.01
0.14
0.28
0.44
0.80
1.30
1.94
2.32
5.77
7.45
10.12
13.20
16.76
22.57
23.90
29.35
36.41
48.03
67.36
82.37
102.49
117.01
157.68
197.73
212.64

2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540

0.01 100.00
0.03 18.20
0.03 10.01
0.04 10.08
0.10 12.68
0.14 10.85
0.23 11.92
0.23 10.00
0.58 10.00
0.75 10.00
1.01 10.00
1.32 10.00
1.68 10.00
2.26 10.00
2.39 10.00
3.00 10.22
3.64 10.00
4.80 10.00
6.83 10.13
8.25 10.02
10.40 10.15
11.80 10.09
20.00 12.68
25.71 13.00
30.00 14.11

ก�ำไรสุทธิ ทุนส�ำรอง
ล้านบาท ล้านบาท %

ปี

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

ล้านบาท

ล้านบาท
68.27
72.71
75.68
63.82
64.38
57.06
73.99
67.15
74.91
73.96
73.63
73.47
68.78
72.20
72.96
76.15
76.76
65.96
64.82
63.61
69.27
63.55
61.61
68.19

%

เงินปันผล

3.57 0.10
1.82 0.20
1.13 0.33
0.62 0.51
0.38 0.84
0.26 1.11
0.22 1.72
0.09 3.88
0.07 5.58
0.05 7.49
0.04 9.72
0.06 12.32
0.04 15.52
0.04 17.25
0.04 21.42
0.03 27.73
0.02 36.87
0.02 44.43
0.01 53.39
0.01 65.20
0.01 81.06
0.01 100.20
0.01 121.83
0.01 145.00

%

ค่าบ�ำรุงสันนิบาตฯ
0.01
0.04
0.13
0.28
0.52
0.18
0.86
0.74
0.89
1.27
1.90
3.42
3.25
3.58
3.91
4.79
11.26
13.32
17.59
17.89
20.81
15.71
16.35

ล้านบาท
4.09
8.39
15.93
21.69
26.62
7.90
14.98
9.88
8.84
9.64
11.32
15.18
13.61
12.19
10.73
9.97
16.72
16.71
17.17
15.29
13.19
7.95
7.69

%

เงินเฉลี่ยคืน
0.01
0.03
0.02
0.04
0.02
0.07
0.13
0.17
0.31
0.36
0.38
0.45
0.49
0.51
0.56
0.92
1.15
1.43
1.68
1.95
2.58
3.08
3.47
3.72

ล้านบาท

โบนัส
9.96
9.55
4.50
5.64
1.51
3.53
5.39
3.03
4.16
3.60
2.88
2.67
2.16
2.14
1.89
2.50
2.40
2.13
2.04
1.89
2.20
1.95
1.75
1.74

%
0.04
0.23
0.02
0.01
0.10
0.01
0.37
0.08
0.29
0.01
0.01
0.05
0.22
0.15
0.03
3.09
6.01
6.06

ล้านบาท
1.64
4.06
0.31
0.09
0.78
0.09
1.62
0.34
1.00
0.02
0.02
0.07
0.26
0.14
0.02
1.96
3.04
2.85

%
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.04
0.05
0.35
0.40
0.40
0.50
0.40
0.50
0.20
0.40
3.35
4.00
4.20
3.00
5.50
7.00
7.50

ล้านบาท
1.82
1.31
1.18
0.61
0.86
0.69
0.67
3.46
3.03
2.39
2.22
1.67
1.70
0.55
0.83
4.97
4.86
4.10
2.56
3.49
3.54
3.53

%
-

ล้านบาท

%
-

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก

การจัดสรรก�ำไรสุทธิ (พ.ศ.2516-2540)

สหกรณ์ออมทรัพย์ม หาวิท ยาลัยมหิดล จ�ำ กัด

1.50
3.00
0.65
5.00
18.00
4.00

ล้านบาท

4.86
2.93
0.56
3.17
9.10
1.88

%

ทุนขยายกิจการสหกรณ์
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11.21
14.97
12.66
21.27
19.15
19.36
20.00
14.89
13.45
13.48
15.06
19.27
23.41
15.39
15.48
18.95
10.55
10.00
10.03
10.22

232.01
219.83
192.70
244.47
261.10
284.15
328.62
335.69
371.73
419.17
464.72
570.73
704.79
714.89
775.31
949.63
1,042.76
1,066.27
1,146.06
1,272.14

2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

26.00
32.90
24.40
52.00
50.00
55.00
65.73
50.00
50.00
56.50
70.00
110.00
165.00
110.00
120.00
180.00
110.00
106.63
115.00
130.00

ก�ำไรสุทธิ ทุนส�ำรอง
ล้านบาท ล้านบาท %

ปี

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03

ล้านบาท
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%

ค่าบ�ำรุงสันนิบาตฯ
168.15
156.71
146.72
163.65
169.88
193.71
213.38
246.79
282.42
321.76
344.22
393.92
469.52
498.21
569.11
668.54
812.07
848.13
907.08
997.69

ล้านบาท

ล้านบาท
7.44
5.85
4.83
4.48
4.86
4.22
5.53
6.05
7.19
6.78
6.83
6.04
5.33
8.32
6.44
7.05
7.99
9.22
9.26
9.17

%

เงินเฉลี่ยคืน

72.47 17.26
71.29 12.85
76.14 9.30
66.94 10.95
65.06 12.70
68.17 12.00
64.93 18.18
73.52 20.30
75.97 26.71
76.76 28.39
74.07 31.76
69.02 34.48
66.62 37.58
69.69 59.50
73.40 49.94
70.40 66.99
77.88 83.35
79.54 98.28
79.15 106.15
78.43 116.59

%

เงินปันผล
4.04
4.32
3.71
4.42
4.46
5.24
6.35
6.76
7.10
6.86
4.82
5.03
5.33
5.82
6.34
6.51
6.76
5.97
11.47
12.52

ล้านบาท

โบนัส
1.74
1.96
1.92
1.81
1.71
1.85
1.93
2.01
1.91
1.64
1.04
0.88
0.76
0.81
0.82
0.69
0.65
0.56
1.00
0.98

%
8.55
5.04
0.55
1.44
2.05
1.19
0.97
0.83
0.48
0.14
0.92
1.30
1.36
0.35
0.91
0.57
1.57
0.25
0.35
1.31

ล้านบาท
3.69
2.29
0.29
0.59
0.79
0.42
0.30
0.25
0.13
0.03
0.20
0.23
0.19
0.05
0.12
0.06
0.15
0.03
0.03
0.10

%
8.00
8.00
8.00
12.00
12.00
12.00
13.00
6.00
4.00
5.00
12.00
23.00
23.00
40.00
28.00
26.00
26.00
6.00
5.00
8.00

ล้านบาท
3.45
3.64
4.15
4.91
4.60
4.22
3.96
1.79
1.08
1.19
2.58
4.03
3.26
5.60
3.61
2.74
2.49
0.56
0.44
0.63

%
5.00

ล้านบาท
0.39

%

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก

การจัดสรรก�ำไรสุทธิ (พ.ศ.2541-2560)

สหกรณ์ออมทรัพย์ม หาวิท ยาลัยมหิดล จ�ำ กัด

10.00
5.00
11.00
5.00
1.00
0.50
1.00
3.00
3.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00

ล้านบาท

3.83
1.76
3.35
1.49
0.27
0.12
0.22
0.53
0.43
0.14
0.13
0.11
0.29
0.09
0.09
0.08

%

ทุนขยายกิจการสหกรณ์

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
ผลการด�ำเนินงาน ตั้งแตป่ ี พ.ศ.2516 - พ.ศ.2561
หน่ วย : บาท

รายการ / ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
สินทรัพย์
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น/สมาชิก
ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์/สมาชิก
เงินฝาก
เงินฝาก/สมาชิก
ทุนด�ำเนินการ
ทุนด�ำเนินการ/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์อื่น
เจ้ าหน้ าที่
สมาชิก/เจ้ าหน้ าที่
ก�ำไรสุทธิ
ค่าประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ/ทุนเรื อนหุ้น
ก�ำไรสุทธิ/ทุนของสหกรณ์

2516

2517

2518

2519

2520

1,420
2,572,232
719,180
506
727,670
512
1,662,112
1,171
2,572,232
1,811
2,010,250
1,416
2
710
8,490

1,931
5,586,327
1,942,070
1,006
2,090,291
1,082
3,324,738
1,722
5,586,327
2,893
5,085,900
2,634
4
483
140,156

2,310
7,127,085
3,463,500
1,499
3,772,248
1,633
3,165,837
1,370
7,127,085
3,085
5,848,500
2,532
5
462
275,178

2,667
8,736,748
5,369,610
2,013
5,876,847
2,204
2,706,960
1,015
8,736,748
3,276
8,913,400
3,342
6
445
442,125

3,798
16,332,789
8,261,770
2,175
9,173,137
2,415
6,917,240
1,821
16,332,789
4,300
16,956,500
4,465
8
475
804,687

1.18
1.17

7.22
6.71

7.95
7.29

8.23
7.52

9.74
8.77
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หน่ วย : บาท

รายการ / ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
สินทรัพย์
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น/สมาชิก
ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์/สมาชิก
เงินฝาก
เงินฝาก/สมาชิก
ทุนด�ำเนินการ
ทุนด�ำเนินการ/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์อื่น
เจ้ าหน้ าที่
สมาชิก/เจ้ าหน้ าที่
ก�ำไรสุทธิ
ค่าประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ/ทุนเรื อนหุ้น
ก�ำไรสุทธิ/ทุนของสหกรณ์

2521

2522

2523

2524

2525

4,643
24,680,495
12,369,120
2,664
13,888,052
2,991
7,823,196
1,685
24,680,495
5,316
29,086,700
6,265
9
516
1,303,535

5,153
36,320,572
18,053,330
3,503
20,358,999
3,951
15,529,489
3,014
34,375,849
6,671
33,716,600
6,543
10
515
1,944,723

5,529
58,614,136
27,242,660
4,927
30,158,337
5,455
27,032,642
4,889
59,291,322
10,724
50,204,650
9,080
14
395
2,322,813

5,931
81,768,515
37,572,110
6,335
44,207,048
7,454
36,851,551
6,213
75,995,749
12,813
68,185,580
11,496
16
371
5,772,766

6,668
110,355,927
51,519,350
7,726
60,641,216
9,094
48,473,195
7,270
102,903,226
15,432
84,728,445
12,707
18
370
7,452,700

10.54
9.39

10.77
9.55

8.53
7.70

15.36
13.06

14.47
12.29
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หน่ วย : บาท

รายการ / ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
สินทรัพย์
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น/สมาชิก
ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์/สมาชิก
เงินฝาก
เงินฝาก/สมาชิก
ทุนด�ำเนินการ
ทุนด�ำเนินการ/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์อื่น
เจ้ าหน้ าที่
สมาชิก/เจ้ าหน้ าที่
ก�ำไรสุทธิ
ค่าประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ/ทุนเรื อนหุ้น
ก�ำไรสุทธิ/ทุนของสหกรณ์

2526

2527

2528

2529

2530

7,368
150,045,246
67,581,760
9,172
80,188,942
10,883
68,353,913
9,277
139,923,527
18,991
110,597,900
15,011
18
409
10,121,718

7,955
175,521,702
86,527,630
10,877
103,538,697
13,016
70,193,658
8,824
162,325,266
20,405
143,068,930
17,985
17
468
13,196,435

8,640
222,152,899
108,698,540
12,581
131,014,163
15,164
89,423,067
10,350
220,437,230
25,514
147,952,300
17,124
2,200,000
18
480
16,763,332

9,268
312,557,347
136,844,990
14,765
166,927,163
18,011
143,594,898
15,494
310,522,061
33,505
167,624,500
18,086
11,866,667
18
515
22,565,832

9,588
381,117,576
171,134,290
17,849
205,405,313
21,423
173,565,141
18,102
378,960,561
39,524
166,442,600
17,359
4,000,000
18
533
23,896,848

14.98
12.62

15.25
12.75

15.42
12.80

16.49
13.52

13.96
11.63

146 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หน่ วย : บาท

รายการ / ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
สินทรัพย์
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น/สมาชิก
ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์/สมาชิก
เงินฝาก
เงินฝาก/สมาชิก
ทุนด�ำเนินการ
ทุนด�ำเนินการ/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์อื่น
เจ้ าหน้ าที่
สมาชิก/เจ้ าหน้ าที่
ก�ำไรสุทธิ
ค่าประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ/ทุนเรื อนหุ้น
ก�ำไรสุทธิ/ทุนของสหกรณ์

2531

2532

2533

10,303
452,825,594
211,326,370
20,511
253,712,828
24,625
196,776,141
19,099
450,488,969
43,724
249,742,000
24,240
15,810,000
18
572
29,354,458

10,862
576,260,388
262,164,860
24,136
315,124,810
29,012
257,986,815
23,751
573,111,626
52,763
411,646,100
37,898
70,590,000
19
572
36,411,756

11,149
743,553,058
319,993,700
28,702
388,095,411
34,810
341,001,816
30,586
729,097,227
65,396
612,437,500
54,932
104,498,667
19
587
48,027,435

13.89
11.57

13.89
11.55

15.01
12.38

2534

2535

12,008
11,330
924,536,818 1,340,133,502
381,991,170 460,865,920
38,380
33,715
474,139,145 576,646,164
48,022
41,848
446,022,198 755,630,903
62,927
39,366
857,171,989 1,257,763,468
104,744
75,655
638,300,800 880,088,500
73,292
56,337
130,506,667 103,000,000
20
20
600
567
82,370,034
67,364,830
17.64
14.21

17.87
14.28
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หน่ วย : บาท

รายการ / ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
สินทรัพย์
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น/สมาชิก
ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์/สมาชิก
เงินฝาก
เงินฝาก/สมาชิก
ทุนด�ำเนินการ
ทุนด�ำเนินการ/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์อื่น
เจ้ าหน้ าที่
สมาชิก/เจ้ าหน้ าที่
ก�ำไรสุทธิ
ค่าประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ/ทุนเรื อนหุ้น
ก�ำไรสุทธิ/ทุนของสหกรณ์

2536

2537

2538

2539

2540

12,648
1,952,529,060
567,488,900
44,868
714,784,675
56,514
1,231,336,094
97,354
1,850,040,216
146,271
999,202,230
79,001
237,300,000
25
506
102,488,844

13,240
2,604,686,489
705,329,710
53,273
881,982,747
66,615
1,714,658,686
129,506
2,487,681,306
187,891
1,057,119,309
79,843
441,415,000
29
457
117,005,163

13,989
3,434,400,510
866,576,930
61,947
1,096,143,275
78,358
2,261,747,993
161,680
3,276,718,567
234,235
1,575,011,004
112,589
814,605,000
28
500
157,681,943

14,418
4,619,844,177
1,043,478,800
72,373
1,340,823,523
92,996
3,201,424,918
222,044
4,422,151,448
306,710
1,695,638,401
117,606
1,041,825,000
31
465
197,733,729

14,609
5,067,375,730
1,229,170,270
84,138
1,594,469,867
109,143
3,407,817,641
233,268
4,854,731,105
332,311
1,777,465,372
121,669
1,703,560,000
35
417
212,644,625

18.06
14.34

16.59
13.27

18.20
14.39

18.95
14.75

17.30
13.34
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หน่ วย : บาท

รายการ / ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
สินทรัพย์
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น/สมาชิก
ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์/สมาชิก
เงินฝาก
เงินฝาก/สมาชิก
ทุนด�ำเนินการ
ทุนด�ำเนินการ/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์อื่น
เจ้ าหน้ าที่
สมาชิก/เจ้ าหน้ าที่
ก�ำไรสุทธิ
ค่าประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ/ทุนเรื อนหุ้น
ก�ำไรสุทธิ/ทุนของสหกรณ์

2541

2542

2543

2544

2545

15,115
6,615,929,789
1,408,102,900
93,159
1,835,593,163
121,442
4,689,505,071
310,255
6,383,916,471
422,356
1,785,812,384
118,148
2,278,040,000
36
420
232,013,317

15,564
7,561,312,522
1,627,095,950
104,542
2,080,280,237
133,660
5,377,965,118
345,539
7,341,485,619
471,697
1,606,654,016
103,229
1,642,470,000
36
432
219,826,902

15,895
8,241,963,253
1,876,519,580
118,057
2,341,412,250
147,305
5,783,343,802
363,847
8,049,267,233
506,402
1,558,943,791
98,078
1,203,208,634
36
442
192,696,030

16,153
9,141,135,857
2,148,569,250
133,014
2,690,490,937
166,563
6,320,037,053
391,261
8,896,669,355
550,775
1,513,805,975
93,717
1,454,530,000
36
449
244,466,502

16,572
9,554,805,274
2,447,643,530
147,698
3,064,084,528
184,895
6,335,262,285
382,287
9,290,698,649
560,626
1,563,851,581
94,367
2,046,243,232
36
460
261,106,626

16.48
12.64

13.51
10.57

10.27
8.23

11.38
9.09

10.67
8.52
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หน่ วย : บาท

รายการ / ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
สินทรัพย์
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น/สมาชิก
ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์/สมาชิก
เงินฝาก
เงินฝาก/สมาชิก
ทุนด�ำเนินการ
ทุนด�ำเนินการ/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์อื่น
เจ้ าหน้ าที่
สมาชิก/เจ้ าหน้ าที่
ก�ำไรสุทธิ
ค่าประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ/ทุนเรื อนหุ้น
ก�ำไรสุทธิ/ทุนของสหกรณ์

2546

2547

2548

17,023
11,210,304,921
2,788,506,450
163,808
3,512,107,973
206,315
7,501,393,518
440,662
10,907,524,497
640,752
1,638,222,863
96,236
3,100,340,000
36
473
284,253,227

17,786
12,377,034,498
3,189,444,940
179,323
4,021,381,018
226,098
8,133,883,266
457,319
12,034,437,503
676,624
1,775,581,738
99,830
4,180,950,000
36
494
328,621,836

18,951
13,554,745,587
3,705,479,470
195,529
4,671,593,959
246,509
8,005,654,702
422,440
13,188,392,150
695,921
1,993,337,533
105,184
5,229,880,000
37
512
335,685,080

20,042
14,770,360,583
4,317,005,890
215,398
5,347,265,203
266,803
9,073,645,298
452,732
14,392,863,406
718,135
2,251,142,179
112,321
5,020,831,285
38
527
371,733,212

10.19
8.09

10.30
8.17

9.06
7.19

8.61
6.95
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2549

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หน่ วย : บาท

รายการ / ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
สินทรัพย์
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น/สมาชิก
ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์/สมาชิก
เงินฝาก
เงินฝาก/สมาชิก
ทุนด�ำเนินการ
ทุนด�ำเนินการ/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์อื่น
เจ้ าหน้ าที่
สมาชิก/เจ้ าหน้ าที่
ก�ำไรสุทธิ
ค่าประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ/ทุนเรื อนหุ้น
ก�ำไรสุทธิ/ทุนของสหกรณ์

2550

2551

2552

2553

21,176
19,371,924,619
4,981,501,802
235,243
6,157,023,027
290,755
11,396,848,499
538,196
18,898,600,231
892,454
2,462,392,861
116,282
4,138,985,000
43
492
419,170,259

22,604
21,938,146,083
5,727,927,020
253,403
6,836,845,019
302,462
12,772,532,781
565,056
21,585,154,042
954,926
2,873,640,527
127,130
4,280,443,000
43
526
464,720,933

24,221
29,587,110,616
6,550,602,460
270,463
8,488,330,622
350,468
18,367,396,761
758,357
28,479,562,777
1,175,821
3,193,408,909
131,845
3,306,946,000
46
526
570,728,849

25,868
35,174,660,612
7,508,551,070
290,264
9,908,954,429
383,058
21,810,921,936
843,162
33,731,363,122
1,303,980
3,712,438,931
143,515
2,120,722,000
47
550
704,791,649

8.41
6.81

8.11
6.80

8.71
6.72

9.39
7.11
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หน่ วย : บาท

รายการ / ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
สินทรัพย์
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น/สมาชิก
ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์/สมาชิก
เงินฝาก
เงินฝาก/สมาชิก
ทุนด�ำเนินการ
ทุนด�ำเนินการ/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์อื่น
เจ้ าหน้ าที่
สมาชิก/เจ้ าหน้ าที่
ก�ำไรสุทธิ
ค่าประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ/ทุนเรื อนหุ้น
ก�ำไรสุทธิ/ทุนของสหกรณ์

2554

2555

2556

2557

27,552
38,163,832,592
8,588,842,800
311,732
11,029,477,768
400,315
21,770,278,316
790,152
36,824,065,945
1,336,530
4,319,437,786
156,774
9,871,827,000
53
520
714,887,409

29,687
43,497,986,271
9,777,285,160
329,346
12,470,583,653
420,069
25,662,405,885
864,432
42,044,343,616
1,416,254
5,069,283,163
170,758
14,517,764,991
52
571
775,306,141

31,452
47,903,477,167
11,016,863,480
350,275
13,469,676,357
428,261
28,418,495,270
903,551
46,830,010,024
1,488,936
6,351,480,448
201,942
17,024,789,352
51
617
949,626,193

33,386
49,997,681,253
12,397,895,520
371,350
16,191,285,767
484,972
32,985,398,054
988,001
47,779,654,329
1,431,128
7,678,557,926
229,993
16,659,871,999
60
556
1,042,755,442

8.32
6.48

7.93
6.22

8.62
7.05

8.41
6.44
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หน่ วย : บาท

รายการ / ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
สินทรัพย์
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น/สมาชิก
ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์/สมาชิก
เงินฝาก
เงินฝาก/สมาชิก
ทุนด�ำเนินการ
ทุนด�ำเนินการ/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก/สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์อื่น
เจ้ าหน้ าที่
สมาชิก/เจ้ าหน้ าที่
ก�ำไรสุทธิ
ค่าประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ/ทุนเรื อนหุ้น
ก�ำไรสุทธิ/ทุนของสหกรณ์

2558

2559

2560

2561

35,128
55,891,466,378
13,905,919,000
395,864
18,031,797,898
513,317
36,832,908,499
1,048,534
53,469,221,245
1,522,125
8,672,424,472
246,881
13,796,875,712
59
595
1,066,267,012

36,772
61,512,379,843
15,335,807,400
417,051
19,197,892,357
522,079
41,333,340,187
1,124,044
59,458,990,523
1,616,964
9,801,128,654
266,538
12,735,391,329
56
657
1,146,057,434

38,183
65,884,997,933
16,831,185,600
440,803
21,927,409,803
574,272
43,092,240,854
1,128,571
62,710,994,235
1,642,380
10,820,018,534
283,373
10,467,560,707
57
670
1,272,142,501

39,589
67,996,055,356
18,130,482,350
457,968
22,634,282,321
571,732
44,504,555,618
1,124,165
65,552,581,147
1,655,828
11,498,819,958
290,455
19,704,192,978
60
660
1,447,054,052

7.67
5.91

7.47
5.97

7.56
5.80

7.98
6.39
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

จ�ำนวนสมาชิก

ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก

2554
27,552

2555
29,687

2556
31,452
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2557
33,386

2558
35,128

2559
36,772

2560
38,183

2561
39,589

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

ทุนเรือนหุน้ เงินให้กูแ้ ก่สมาชิก เงินรับฝากสมาชิก

ปี พ.ศ.

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

8,588.84 9,777.29 11,016.86 12,397.90 13,905.92 15,335.81 16,831.19 18,130.48
ทุนเรือนหุ้น
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4,319.44 5,069.28 6,351.48 7,678.56 8,672.42 9,801.13 10,820.02 11,498.82
เงินรับฝากสมาชิก 21,770.28 25,662.41 28,418.50 32,985.40 36,832.91 41,333.34 43,092.24 44,504.56
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

รายได้ ค่าใช้จา่ ย ก�ำไรสุทธิ

ปี พ.ศ.
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

1,743.13
1,028.25
714.89

2,009.46
1,234.15
775.31

2,354.56
1,404.93
949.63

2,337.81
1,295.05
1,042.76

2,392.06
1,325.79
1,066.27

2,532.11
1,386.05
1,146.06

2,648.06
1,375.92
1,272.14

2,834.95
1,387.90
1,447.05
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

สินทรั พย์ หนีส้ ิน ทุน

ปี พ.ศ.
สินทรัพย์
หนี้สิน
ทุน

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

38,163.83 43,497.98 47,903.48 49,997.68 55,891.47 61,512.38 65,885.00 67,996.05
27,134.35 31,027.40 34,433.80 33,806.39 37,859.67 42,314.49 43,957.59 45,361.77
11,029.48 12,470.58 13,469.68 16,191.29 18,031.80 19,197.89 21,927.41 22,634.28
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

ทุนเรื อนหุ้น ทุนส�ำรอง ทุนสะสมฯ

ปี พ.ศ.
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสมฯ

2554

2555

2556

8,588.84
1,023.70
77.17

9,777.29 11,016.86 12,397.90 13,905.92 15,335.81 16,831.19 18,130.48
1,141.53 1,261.53 1,441.53 1,551.53 1,658.16 1,773.16 1,903.16
98.12
117.81
133.83
152.10
150.53
149.06
157.16
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2557

2558

2559

2560

2561

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

เงินกองทุนสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิก

ปี พ.ศ.

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ทุนสาธารณประโยชน์
กองทุนเสริมสวัสดิการสมาชิก
กองทุนเกษียณอายุสมาชิก
กองทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
กองทุนสะสมพิเศษส�ำหรับสงเคราะห์สมาชิก
กองทุนสวัสดิการเงินกู้

19.39 46.83 64.61 79.06 92.76 89.94 86.82 87.61
80.94 90.08 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
93.23 106.66 121.61 121.61 121.61 121.61 121.61 121.61
85.73 98.35 113.02 113.02 113.02 113.02 113.02 113.02
100.91 119.53 139.39 139.39 139.39 139.39 139.39 139.39
41.81 51.64 63.31 63.31 63.31 63.31 63.31 63.31
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาและการปชส. สหกรณ์ 36.03 34.98 51.00 51.02 51.02 51.02 51.02 51.02
กองทุนบ�ำนาญสมาชิก
0.00 23.35 44.41 44.41 44.41 44.41 44.41 49.10
0.00 0.00
9.48 9.48
9.48 9.48 9.48 13.17
กองทุนเสริมสุขภาพอนามัยสมาชิก
0.00 0.00
0.00 0.00
3.82 8.67 11.02 12.35
กองทุนช่วยเหลือผู้คำ� ้ ประกันเงินกู้สามัญ

รวม

458.04 571.42 706.23 720.70 738.22 740.25 739.48 749.98
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

การจ่ายทุนสวัสดิการต่างๆ ให้กบั สมาชิก

ปี พ.ศ.
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนเสริมสวัสดิการสมาชิก

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

47,454,000.00 12,607,607.00 10,220,729.00 10,496,500.00 12,300,001.50 8,584,000.00 8,138,316.00 7,205,723.50
635,500.00 1,352,000.00 2,566,000.00 2,796,000.00 2,548,000.00 3,465,000.00 4,055,000.00 2,825,000.00

ทุนเกษียณอายุสมาชิก

5,435,000.00 6,576,000.00 7,046,000.00 7,631,000.00 9,596,000.00 9,883,000.00 9,208,000.00 10,207,000.00

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

6,388,700.00 7,375,700.00 7,334,600.00 7,812,000.00 7,703,300.00 8,143,600.00 8,532,400.00 9,113,000.00

ทุนสะสมพิเศษส�ำหรับสงเคราะห์สมาชิก
ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

893,000.00 1,378,000.00 2,147,000.00 2,429,000.00 3,768,000.00 8,575,000.00 11,870,000.00 12,200,000.00
7,510,000.00 9,505,000.00 10,120,000.00 10,130,000.00 15,355,000.00 22,815,000.00 21,475,000.00 25,470,000.00
169,715.00

326,943.00 1,100,000.00

663,389.00

500,000.00

209,616.00

0.00

ทุนสวัสดิการเงินกู้

0.00

ทุนบ�ำนาญสมาชิก

0.00 1,650,000.00 8,940,000.00 11,020,000.00 14,791,000.00 16,938,000.00 18,978,000.00 21,306,000.00

ทุนเสริมสุขภาพอนามัยสมาชิก

0.00

ทุนช่วยเหลือผู้ค�ำ้ ประกันเงินกู้สามัญ

รวม

0.00

516,000.00

756,000.00 1,454,000.00 1,713,000.00 1,905,000.00 2,316,000.00

0.00 186,077.00 992,315.00 1,190,767.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,316,200.00 40,614,022.00 49,217,272.00 54,170,500.00 68,178,690.50 80,802,677.00 85,363,647.00 91,833,490.50
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หลักการที่ 2
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

ภาพกิจกรรม ด�ำเนินการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์

หลักการที่ 1
การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
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ภาพกิจกรรม ด�ำเนินการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หลักการที่ 3
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

หลักการที่ 4
การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ
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รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หลักการที่ 6
การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

ภาพกิจกรรม ด�ำเนินการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์

หลักการที่ 5
การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
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ภาพกิจกรรม ด�ำเนินการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์

รายงานกิจการประจ�ำปี 2561

หลักการที่ 7
การเอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคม
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